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Geen afbeeldingen? Webversie

De grootste seniorenorganisatie in Nederland met ruim 150 organisaties van
gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.
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Koepel Gepensioneerden dringt aan op meer tempo
met boosterprik.
In een gezamenlijk persbericht met andere seniorenorganisaties hamerde de Koepel
Gepensioneerden deze week op het zo snel mogelijk zetten van de ’boosterprik’ bij 60plussers. Dat is de beste manier om besmettingen, ziekenhuisopnames en erger onder
senioren te voorkomen. Juist bij hen neemt de bescherming van eerdere vaccinaties het
snelst af. Daarom zijn het nu (opnieuw) vooral senioren die in het ziekenhuis terechtkomen.
Net zoals dat bij de eerste vaccinaties het geval was, loopt Nederland ook met de
boosterprik gigantisch achter bij de ons omringende landen. Dat moet echt anders. Nog
langer treuzelen kan leiden tot (meer) onnodige sterfgevallen. Inmiddels is het aantal
besmettingen in verpleeghuizen hoger dan ooit en neemt het aantal overlijdens onder 85plussers weer fors toe.
Bovendien komt met het verder oplopen van de besmettingscijfers en ziekenhuisopnames
‘code zwart’ dichterbij. In dat geval moeten artsen keuzes maken tussen voor wie wel
plaats is op de ic en voor wie niet. Overigens pleiten de Koepel Gepensioneerden en de
andere seniorenorganisaties voor eenduidige communicatie, juist ook van artsen, over hoe
nabij code zwart nu is. De verschillende geluiden die de laatste dagen daarover te horen
zijn, leiden slechts tot onrust.
Tenslotte wijzen seniorenorganisaties op het opnieuw dreigende isolement van grote
groepen (alleenstaande) senioren, en dat juist in de aanloop naar de decembermaand.
Daarom wordt iedereen opgeroepen extra aandacht te geven aan ouderen in de eigen
omgeving.

Juridische achtergrondinformatie in het kader van
het nieuwe pensioenstelsel voor senioren2

verenigingen, belanghebbenden- en
verantwoordingsorganen.
Tijdens het succesvolle seminar dat de Koepel Gepensioneerden onlangs organiseerde
voor leden van seniorenverenigingen, belanghebbenden- en verantwoordingsorganen werd
ook een presentatie gehouden over hun juridische positie in het kader van de eventuele
overgang naar een nieuw pensioencontract, zoals voorzien in het in 2019 gesloten
pensioenakkoord.
Op verzoek van de aanwezigen heeft Margriet van den Dobbelsteen, die bedoelde
presentatie verzorgde, een notitie geschreven waarin wat dieper wordt ingegaan op
verschillende met die overgang verband houdende juridische aspecten. Die treft u hierbij
aan.
Daarbij de opmerking dat een en ander gebaseerd is op de tot nu toe bekende conceptwetteksten. Die zijn echter nog niet definitief en kunnen nog wijzigen als gevolg van
bijvoorbeeld het oordeel van de Raad van State over het wetsontwerp, de lobby van de
Koepel of de parlementaire behandeling in de Tweede respectievelijk Eerste Kamer.
Daarnaast wordt in bijgevoegde notitie informatie verstrekt, maar uitdrukkelijk geen advies
gegeven over hoe in eventueel voorkomende situaties te handelen. Keuzes omtrent
bijvoorbeeld het aanwenden van juridische middelen zullen ter plekke dienen te worden
gemaakt. Uiteraard denkt de Koepel Gepensioneerden wel na hoe zij haar lidverenigingen
en leden van verantwoordings- of belanghebbendenorganen kan blijven ondersteunen in
aanloop naar de straks per pensioenfonds te maken keuzes. Een vervolg op het recente
seminar is daar een onderdeel van.
U kunt de notitie lezen door hier te klikken.

Koepel Gepensioneerden wijst politiek opnieuw op
het belang van échte indexatie
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Volgende week (dinsdag) bespreekt de Tweede Kamer de begroting van het Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In de aanloop daarnaartoe heeft de Koepel
Gepensioneerden (samen met andere seniorenorganisaties) de woordvoerders van de
verschillende politieke fracties aangeschreven.
Daarbij wordt aandacht gevraagd voor twee voor senioren belangrijke thema’s.
In de eerste plaats (uiteraard) de noodzaak om nu eindelijk echte indexatie van pensioenen
te regelen. Niet met mooie woorden en valse beloftes, maar ín de portemonnee van
gepensioneerden. Dat is cruciaal voor het op peil houden van de koopkracht van
gepensioneerden en voor het draagvlak onder ons pensioenstelsel en de plannen daarmee.
Politieke partijen worden aangespoord om van het kabinet te verlangen dat het effect van
de onlangs met veel tamtam gesloten deal tussen coalitiepartijen en Groen Links en PvdA
inzichtelijk wordt gemaakt.
Dan wordt duidelijk dat de door alle kranten overgenomen claim dat de meeste (zo niet
alle) gepensioneerden hun pensioen in januari eindelijk weer verhoogd zien worden
nergens op is gebaseerd. Sterker nog: dan zal blijken dat het tegendeel het geval is. Zo
hebben de gepensioneerden in de (grote) sector zorg en welzijn inmiddels bericht gekregen
dat indexatie er ook volgend jaar weer niet inzit. Dezelfde boodschap zal naar verwachting
van de Koepel Gepensioneerden het overgrote deel van de gepensioneerden in ons land
krijgen, ondanks alle mooie woorden.
Bedoeling is ervoor te zorgen dat partijen in de Tweede Kamer (die inmiddels stuk voor
stuk zeggen snelle indexatie van pensioenen belangrijk te vinden) zich sterk maken voor
‘boter bij de vis’: niet alleen zeggen dat snelle indexatie van belang is, maar dat ook gewoon
regelen.
In de brief wordt verder ingegaan op de situatie van ‘jongere kwetsbare senioren’. Uit
eerder onderzoek dat de Koepel Gepensioneerden en collega-seniorenorganisaties hebben
laten uitvoeren, blijkt dat zich juist ook onder deze groep veel mensen bevinden die de
eindjes maar net aan elkaar kunnen knopen. PERSBERICHT: Steun nodig voor kwetsbare
jonge senioren | Koepel Gepensioneerden Daarom is actie van de politiek gewenst.
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Kabinet stuurt wetsvoorstel pensioenakkoord naar
Raad van State
Ruim twee jaar nadat kabinet, vakbonden en werkgevers een pensioenakkoord sloten is
het wetsvoorstel dat daaruit voortvloeit (en waarvan de tekst nog niet openbaar wordt
gemaakt) naar de Raad van State gestuurd. Die gaat daar nu advies over uitbrengen,
waarna het voorstel (al dan niet aangepast) naar de Tweede Kamer gaat. Dan spreken we
inmiddels vermoedelijk over maart volgend jaar. En daarna start de parlementaire
behandeling; eerst in de Tweede, en daarna in de Eerste Kamer. Het kabinet mikt erop dat
de nieuwe Pensioenwet vervolgens op 1 januari 2023 in werking kan treden.
Maar voordat het zo ver is (als het zo ver komt), zal er nog heel wat water door de Rijn
moeten stromen: zoals bekend, zet de Koepel Gepensioneerden (samen met andere
seniorenorganisaties) vanaf het begin stevig in op verbetering van wat bij het
pensioenakkoord is afgesproken. Want daar zaten te veel losse eindjes aan. Zo wilden
partijen bijvoorbeeld bij het akkoord pas als het nieuwe stelsel daadwerkelijk in werking
treedt (in 2027!) de verhoging van pensioenen makkelijker maken en waren ze niet van
plan om bij de overgang naar dat nieuwe stelsel rekening te houden met de inmiddels fors
opgelopen indexatie-achterstand waar met name gepensioneerden last van hebben.
Dankzij de druk die we hebben uitgeoefend, is op beide punten beweging gekomen. Maar:
nog niet genoeg. Zo wordt bijvoorbeeld inmiddels wel gesproken over indexatie vanaf
volgend jaar, maar daar zullen de meeste gepensioneerden nog niets van merken.
Binnenkort praat de Koepel Gepensioneerden opnieuw met de partijen die het
pensioenakkoord sloten. Maar op de Algemene Vergadering van 14 december zullen met
de leden ook alternatieve scenario’s worden besproken: van politieke lobby tot het zoeken
van de publiciteit, van acties tot een mogelijke juridische procedure. Want het moet
duidelijk zijn: we zitten niet aan tafel voor de lekkere koffie, maar om resultaat te boeken.
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Advies aan zelfstandig thuiswonende senioren
Het coronavirus heeft flink toegeslagen, vooral bij oudere mensen. Als we de statistieken
lezen, dan zien we dat vanaf een bepaalde leeftijd meer mensen met ernstige klachten in
het ziekenhuis zijn opgenomen en overlijden. Vaccinatie geeft goede bescherming, maar
die bescherming wordt bij ouderen na verloop van tijd minder. Het is dus belangrijk dat u
de boostervaccinatie haalt om uw afweer op te peppen. Door het hoge aantal infecties in
de hele bevolking is het risico op besmetting nu groot. En vaccinatie voorkomt niet altijd
overdracht of ernstige ziekte.
Ouderen krijgen daarom het advies om -voor hun eigen veiligheid en de veiligheid van
anderen- een aantal extra voorzorgsmaatregelen te nemen.
Lees hier het OMT advies.

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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Als u zich wilt uitschrijven voor de nieuwsbrief, ga dan na of u die rechtstreeks van de
Koepel in uw mailbox ontvangt of dat u hem via uw vereniging of via een andere
persoon ontvangt. In het laatste geval moet u zich NIET hieronder uitschrijven, maar
degene die u de nieuwsbrief heeft gestuurd vragen dat te doen Zo zorgt u ervoor dat
andere lezers de nieuwsbrief blijven ontvangen!
Voorkeuren aanpassen | Uitschrijven
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