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Geen afbeeldingen? Webversie

Belangenbehartiging voor senioren in Nederland met inzetbare deskundigheid op de
terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 80
verenigingen van gepensioneerden en ouderenorganisatie FASv.
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Eerste Kamer: trek AOW-plan in!
Op Valentijnsdag riepen de Koepel Gepensioneerden en andere seniorenorganisaties de
Eerste Kamer op om de AOW-plannen van het kabinet te torpederen. Seniorenorganisaties
vragen aandacht op Valentijnsdag. | Koepel Gepensioneerden
En dat is precies wat de Senaat een dag later heeft gedaan. Maar liefst drie moties werden
ingediend om de koppeling tussen AOW en minimumloon (volledig) in stand te houden.
Een daarvan (ingediend door JA21) werd zelfs door alle oppositiepartijen ondertekend.
Alle? Nou ja, op één na dan: FvD deed niet mee. Eerste Kamer: toch koppeling AOW met
minimumloon | NOS
Maar dat zal het verschil niet maken: volgende week dinsdag, als over de deze week
ingediende voorstellen wordt gestemd, zal deze motie een meerderheid halen
(regeringspartijen hebben in de Eerste Kamer namelijk een minderheid). Dat zet nòg meer
druk op het kabinet om z’n onzalige ontkoppelingsplan van tafel te halen. En dat is goed
nieuws. Maar opletten blijft geboden: dat dat plan nu van tafel gaat, is nog geen
automatisme. Daar blijven we als Koepel dus bovenop zitten.
Net zo interessant was overigens dat het CDA in de Senaat (anders dan in de Tweede
Kamer) aangaf dat het de hoogste tijd is voor verhoging van de pensioenen. Het voorstel
van het kabinet dat indexatie dichterbij zou moeten brengen, maar dat door Koepelvoorzitter John Kerstens in de krant eerder een “fopspeen” werd genoemd, gaat ook de
christen-democraten in de Eerste Kamer niet ver genoeg. En dat klinkt veelbelovend. Ook
hier geldt echter: eerst zien, dan geloven. De eerste contacten met de CDA-senaatsfractie
zijn inmiddels overigens gelegd.
In de tussentijd blijft de Koepel Gepensioneerden, samen met andere seniorenorganisaties,
net zoals rondom de AOW ook met betrekking tot de uitvoering van het pensioenakkoord
de druk op het kabinet opvoeren. Want dat is (helaas) nodig.
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Onderzoeksraad Voor Veiligheid kraakt harde noten
Afgelopen week verscheen het eerste rapport van de Onderzoeksraad Voor veiligheid
(OVV) over de aanpak van de coronacrisis in Nederland. Daarin wordt het kabinetsbeleid
gedurende het eerste half jaar van die crisis (tot september 2020) onder de loep genomen.
In dat rapport wordt een harde conclusie getrokken: Nederland was niet klaar voor een
langdurige nationale gezondheidscrisis. Aanpak coronacrisis – Deel 1: tot september 2020 Onderzoeksraad
Bijzonder schrijnend zijn de passages uit het rapport over de eenzijdige focus op de situatie
in ziekenhuizen. Gevolg daarvan was het zich kunnen voltrekken van wat wel een ‘stille
ramp’ werd genoemd in verpleeghuizen. Daar moesten medewerkers het bijvoorbeeld erg
lang zonder beschermingsmiddelen doen, waardoor ze een grote kans hadden om besmet
te raken en anderen (veelal kwetsbare ouderen) te besmetten. Ongeveer de helft van de
corona-sterfgevallen in het eerste half jaar van de crisis betrof verpleeghuisbewoners. Het
als reactie daarop ingestelde algemene bezoekverbod (op verzoek van de sector zelf
overigens) had vervolgens een immense sociale en psychische impact. Door eenzaamheid,
maar ook doordat familieleden vaak geen afscheid meer konden nemen.
Koepel-voorzitter John Kerstens, destijds lid van de Tweede Kamer en woordvoerder zorg,
herkent het door de OVV geschetste beeld: “In de pikorde in de zorg staat de zogenaamde
‘caresector’, waaronder onder meer de verpleeghuiszorg valt, achteraan. Dat werd nog
eens pijnlijk duidelijk in de coronacrisis. De ongeveer honderd Kamervragen die ik
bijvoorbeeld juist in die eerste periode van de crisis stelde over de situatie in
verpleeghuizen werden amper beantwoord of afgedaan met een nietszeggende alinea in de
wekelijkse corona-brief die naar de Kamer ging. Het verweer van minister De Jonge op het
rapport dat de daarin getrokken conclusies vooral een voorbeeld van ‘wijsheid achteraf’
zijn, is dan ook niet terecht. Er was aandacht voor de situatie in de thuiszorg en
verpleeghuizen, maar nou net onvoldoende bij het kabinet.”
Overigens staat buiten kijf dat tijdens de crisis ongelooflijk hard is gewerkt en ook
daadwerkelijk, zoals premier Rutte het destijds uitdrukte, vaak ‘in de mist moest worden
gestuurd’ omdat er nog zo veel onbekend was over het virus. Dat neemt niet weg dat de
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nu door het OVV getrokken conclusies stevig zijn en gebruikt zullen moeten worden bij de
ook door het kabinet aangekondigde lessen die dienen te worden geleerd

AGE Platform Europe nieuwsbrief
De nieuwsbrief van februari is beschikbaar. U leest hem hier.

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

Koepel Gepensioneerden
Postbus 2069
3500 GB Utrecht
T: 030 - 28 46 080
E: communicatie@koepelgepensioneerden.nl
W: www.koepelgepensioneerden.nl

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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