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Welkom bij de Koepel Gepensioneerden
De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare
deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen.
Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties
KBO-Brabant en FASv.

Verslag van het MOB-overleg 17 november 2020
In het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) worden allerlei onderwerpen
besproken die met betalingsverkeer in de ruimste zin te maken hebben. De doelstellingen
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van het MOB zijn dat het betalingsverkeer veilig, efficiënt, betrouwbaar en voor iedereen
toegankelijk is. In het MOB zijn alle partijen vertegenwoordigd die op deze gebieden een
inbreng kunnen leveren en kunnen opkomen voor de belangen van hun achterban. Het
voorzitterschap wordt vervuld door De Nederlandsche Bank. Lees hier verder....

Hoorzitting gemist?
Wanneer u jl. dinsdag niet in de gelegenheid was om de livestream van het ronde tafel
gesprek met de vaste Tweede Kamercommissie van SZW over het pensioenakkoord te
volgen, dan kunt u de uitzending hier terugkijken.
Overigens heeft een tweetal organisaties (KBO-Brabant en Stichting Pensioenbehoud), de
staat aansprakelijk gesteld over de huidige regelgeving in relatie tot de Europese
richtlijnen op pensioengebied.
Vrijdag 27 november heeft een besloten zitting in de bodemprocedure plaatsgevonden.
De uitspraak wordt 12 december verwacht. Wij wachten met de indieners de uitspraak in
spanning af, want de consequenties kunnen groot zijn.
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Armoede en senioren
In de media wordt over senioren gesproken alsof het één groep is, die een tweede huis in
het buitenland hebben, continue op vakantie gaan met hun camper of caravan (nu even
niet door de pandemie) en genieten van hun pensioen.
Er is een groep senioren die het niet zo goed getroffen heeft en daar komt Koepel
Gepensioneerden via de commissies Zorg, Wonen, Welzijn en Koopkracht voor op. Samen
met de Landelijke Cliëntenraad (www.landelijkeclientenraad.nl), die officieel
gesprekspartner is van de landelijke overheid en waarin de seniorenbonden
vertegenwoordigd zijn. Verder lezen....

Waar houden wij ons mee bezig?
Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere
ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden
bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Bekijk onze dossiers
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