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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.
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Bericht van de Betaalvereniging Nederland.
De afgelopen maanden heeft de Betaalvereniging, in samenwerking met haar leden en
ook in overleg met de leden van de MOB-werkgroepen Veiligheid en Toegankelijkheid en
Bereikbaarheid, veel werk verzet om het publiek te informeren en te adviseren alert te
blijven op verschillende vormen van fraude. De Betaalvereniging heeft opnieuw zendtijd
ingekocht om hun Veilig bankieren TV-spot in de periode 3 - 13 december nogmaals te
zullen laten uitzenden.
Voor deze uitzendperiode is de TV-spot uitgebreid met een nieuwe tag-on over spoofing.
Daarnaast hebben wij van het ministerie van J&V vernomen dat de serie filmpjes
“Senioren en Veiligheid” met Kees Hulst zal worden uitgebreid met een filmpje specifiek
gericht op informatie over spoofing.
Om de fraude als gevolg van spoofing verder terug te dringen vragen wij u uw achterban
(nogmaals) te wijzen op deze ernstige vorm van criminaliteit en door te verwijzen naar de
uitgebreide informatie op onze website veiligbankieren.nl (Spoofing: dit moet u weten |
Veilig Bankieren). Men kan daarbij gebruik maken van het beeldmateriaal en het filmpje
op die website.
Met het gezamenlijk informeren van het publiek geven we oplichters geen kans verdere
slachtoffers te maken! De aankomende uitzending van de TV-spot van 3-13 december
met de tag-on lijkt ons een uitstekende aanleiding voor attendering van uw achterban.

Waar houden wij ons mee bezig?
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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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