gvu@hetnet.nl
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Koepel Gepensioneerden <communicatie@koepelgepensioneerden.nl>
zaterdag 9 april 2022 13:43
gvu@hetnet.nl
Nieuwsbrief 15, 2022

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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Extra Algemene Vergadering op 13 april!
Nu het ernaar uitziet dat het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen onvoldoende
tegemoetkomt aan de eisen van de Koepel Gepensioneerden als het gaat om voor senioren
belangrijke onderwerpen, ziet het bestuur van de Koepel zich genoodzaakt om een extra
Algemene Vergadering bijeen te roepen. Die zal plaatsvinden op woensdagmiddag 13 april
aanstaande in Culemborg. De besturen van onze lid-verenigingen zijn daarover inmiddels
aangeschreven.
Tijdens die vergadering zullen de aanwezigen worden geïnformeerd over de inhoud van het
wetsvoorstel, maar zal vooral ook worden ingegaan op de nu te zetten stappen. Een en
ander gebeurt met behulp van een inmiddels met andere seniorenorganisaties opgestelde
‘escalatieladder’. Die voorziet in verschillende stappen: van een intensievere politieke lobby
tot acties, van radiospotjes tot een mogelijke juridische procedure.
Gezien het belang van een en ander hoopt het bestuur op een hoge opkomst. Voor het
fysiek bijwonen van de vergadering kan men zich t/m zondag 10 april opgeven, voor Zoom
t/m dinsdag 12 april aan het e-mailadres secretariaat@koepelgepensioneerden.nl

Vacature Lid van de Kascommissie
De Kascommissie van de Koepel Gepensioneerden wordt samengesteld door en ten
behoeve van de leden. Zij bestaat standaard uit 2 leden plus een reserve-lid. Op dit
moment zijn voor de vastgestelde periode mevrouw Liesbeth Schaap en de heer Jan
Doolhof de “vaste“ leden van de commissie.
De taken van de commissieleden zijn:





Inzien van de financiële cijfers.
Overleg met de penningmeester.
Inzien en analyseren van de jaarstukken.
Goedkeuren van de aangeleverde jaarcijfers.
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Verslag van de verenigingsfinanciën aan de Algemene Vergadering en
dechargeren van het bestuur.

Wij zoeken een man of vrouw met financieel en zakelijk inzicht die beschikbaar is voor
overleg, advies en verslag. Het kunnen lezen en analyseren van een financieel verslag is
een pré maar geen vereiste.
Bent u lid van één der bij de Koepel Gepensioneerden aangesloten verenigingen en heeft u
interesse in deze functie, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Belinda Koops van
het secretariaat, tel.nr. 06-44194951 of u stuurt een email aan secretariaat@koepelgepensioneerden.nl

Campagne Senioren en Veiligheid van start
Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont. Daarom is 5 april 2022 vanuit het
ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met vele andere partijen de
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campagne Senioren en Veiligheid gestart. In deze campagne krijgen senioren concrete tips
om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van criminaliteit en wat ze moeten doen als
het wel gebeurt. Met de slogan ‘Maak het ze niet te makkelijk’ wordt gedurende vier
weken aandacht besteed aan verschillende vormen van criminaliteit: babbeltrucs,
spoofing, hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp) en phishing.
Ambassadeur
Net als voorgaande campagne treedt ook dit jaar acteur Kees Hulst op als ambassadeur
van de campagne: “Als acteur in ‘Het geheime dagboek van Hendrik Groen’, maar ook in
mijn privéleven, zie ik hoe graag senioren het heft in eigen handen nemen. We kunnen veel
zelf doen om te voorkomen dat we slachtoffer worden, maar hebben daarvoor wel de
juiste informatie nodig. Daarom steun ik als ambassadeur graag de campagne, zodat we er
samen voor zorgen dat criminelen niet ver komen”.
Slachtofferschap
Hoewel ouderen in algemene zin niet vaker slachtoffer worden van strafbare feiten dan
mensen in andere leeftijdsgroepen is ieder slachtoffer er een te veel. Daarnaast zien politie
en de Fraudehelpdesk sinds de coronacrisis een verschuiving in de criminaliteit. Zo is het
aantal slachtoffers van hulpvraagfraude (waarbij mensen via een bekende – die op zijn
beurt gehackt is – om bij via WhatsApp snel geld over te maken) fors toegenomen. Maar
ook spoofing (waarbij iemand zich bijvoorbeeld voordoet als bankmedewerker om aan
privégegevens te komen), babbeltrucs (aan de deur) en phishing (waarbij via een link in een
email of sms toegang wordt verkregen tot een computer) nemen hand over hand toe.
Slachtoffer worden van deze vaak gewiekste praktijken kan iedereen overkomen. En dus
ook elke oudere. Daarom krijgen senioren via de campagne concrete
handelingsperspectieven mee die hen weerbaarder maken tegen criminelen. Wanneer een
oudere toch slachtoffer is geworden, is het belangrijk om aangifte te doen en de
gebeurtenis bespreekbaar te maken. Hiervoor geeft de campagne ook tips.
Bekijk hier het introductiefilmpje van de campagne
Programma
In de maand april staat iedere week in het teken van een andere vorm van criminaliteit. Zo
staan in de volgende weken centraal:
·

5 t/m 11 april:

Phishing (voorlichtingsfilmpje)

·

12 t/m 18 april:

Spoofing

·

19 t/m 25 april:

Hulpvraagfraude

·

26 t/m 30 april:

Babbeltrucs
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Via de websites en social media kanalen van het ministerie van Justitie en Veiligheid en
betrokken partijen worden wekelijks nieuwe voorlichtingsfilmpjes geplaatst. Vele partijen
sluiten bij de campagne aan door het campagnemateriaal te verspreiden via hun kanalen:
ouderenbonden, politie, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, de
Fraudehelpdesk, Slachtofferhulp Nederland, banken, de telecomsector en vele gemeenten.
Veel informatie is ook de bekijken op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

Koepel mede-ondertekenaar Convenant Contant
Geld
Nu steeds meer betalingen elektronisch verlopen, staat de distributie van biljetten en
munten onder druk omdat de daling van de kosten van de chartale keten geen gelijke tred
houdt met de afname van het aantal contante betalingen. Daarom heeft DNB de afgelopen
maanden, samen met 21 andere organisaties die betrokken zijn bij het betalingsverkeer,
afspraken voor met betrekking tot de beschikbaarheid en de acceptatie van contant geld
voorbereid.
Deze inspanningen, waaraan namens de Koepel Gepensioneerden de heer Cees van
Tiggelen intensief heeft meegewerkt, hebben geresulteerd in een ‘Convenant Contant
Geld’. Het doel van deze afspraken is dat mensen die nog steeds met contant geld willen
betalen dit ondanks de voortschrijdende digitalisering van het retailbetalingsverkeer
kunnen blijven doen.
Koepelvoorzitter John Kerstens heeft afgelopen donderdag bij de DNB namens onze
vereniging het convenant ondertekend. “Banken en winkels willen wellicht zo snel mogelijk
van contant geld af, maar het is voor veel mensen (waaronder zeker ook senioren) nog
steeds de handigste manier om te betalen. Dit convenant zorgt dat dat ook straks nog kan.
We hebben afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van geldautomaten, een
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acceptatieplicht van winkeliers en het niet in rekening brengen van allerlei kosten door
banken. En dat is mooi nieuws” aldus de heer Kerstens.
Als onderdeel van het Convenant hebben het ministerie van Financiën en DNB toegezegd
om in 2022 een extern, onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren. Dit onderzoek zal
ingaan op de verschillende opties, met elk hun voor- en nadelen, om de chartale keten in
de toekomst te bekostigen en aan te sturen. Op basis van dit onderzoek zal de minister van
Financiën een voorstel doen aan de Tweede Kamer over een eventuele aanpassing van de
marktordening van de chartale keten.
DNB zal de convenantafspraken monitoren en hierover periodiek rapporteren aan het
Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer.
Zie ook het persbericht van DNB en de brief aan het Ministerie van Financiën.

Ook senioren FNV negatief over het wetsvoorstel
Toekomst Pensioenen
De Koepel Gepensioneerden en haar collega-seniorenorganisaties hebben negatief
gereageerd op het wetsvoorstel dat eind maart aan de Tweede Kamer is toegezonden: dat
biedt onvoldoende waarborgen voor gepensioneerden.
Deze week sloten de senioren van de grootste vakbond van Nederland, de FNV, zich
daarbij aan. In een persbericht en een open brief liet de grootste sector van de
vakbeweging weten het wetsvoorstel af te wijzen. En dat is pikant te noemen. Want de
FNV zélf is namelijk voor. Sterker nog: toen het wetsvoorstel werd gepresenteerd, liet
minister Schouten zich daarbij vergezellen door de voorzitters van VNO-MKB en … de
FNV.
Nu dit standpunt van de vakbondssenioren naar buiten is gekomen, is duidelijk dat het
draagvlak onder de pensioenplannen veel minder groot is dan steeds wordt gesuggereerd.
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Alle organisaties die senioren vertegenwoordigen hebben inmiddels laten weten die
plannen onvoldoende te vinden. Daar zal de politiek iets mee moeten. De stem van
miljoenen gepensioneerden kan, juist bij het onderwerp pensioen, immers niet genegeerd
worden.
Op korte termijn spreekt de Koepel Gepensioneerden (opnieuw) met de
seniorennetwerken van politieke partijen. Doel is ook hen ‘aan boord te krijgen’ om zo een
zo breed mogelijk front tegen de huidige plannen te creëren.

Verkiezingen verantwoordingsorgaan Pensioenfonds
voor de Woningcorporaties
Als u ooit bij een woningcorporatie hebt gewerkt en u was uiterlijk 21 februari jongstleden
pensioengerechtigd, dan mag u de komende week stemmen voor het verantwoordingsorgaan van SPW (het Pensioenfonds voor de Woningcorporaties). Dat kan tot en met 15
april aanstaande.
Aan die verkiezingen doet ook ‘Volkshuisvesterspensioen’ mee. Dat is de lid-organisatie
van de Koepel Gepensioneerden in woningcorporatieland. De komende jaren moet elk
pensioenfonds een aantal belangrijke keuzes maken. Gaan we de pensioenen indexeren en
zo ja hoeveel? Stappen we over naar het nieuwe pensioenstelsel of niet? Welk soort
pensioencontract gaan we onze deelnemers en gepensioneerden aanbieden? Hoe zorgen
we dat het vermogen van het pensioenfonds straks eerlijk wordt verdeeld? Stuk voor stuk
vragen waarop de antwoorden ontzettend belangrijk zijn voor gepensioneerden. Stuk voor
stuk vragen ook waarbij iemand stevig de stem van gepensioneerden moet laten
doorklinken. Kandidaten van lid organisaties van de Koepel doen dat. Anders dan
vertegenwoordigers van bijvoorbeeld vakbonden kunnen zij zich helemaal op de belangen
van gepensioneerden richten. En dat doen ze dan ook.
Stem daarom op een van de kandidaten van Volkshuisvesterspensioen. Zij stellen zich hier
aan u voor: VO-verkiezingen in 2022 - Volkshuisvesterspensioen

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.
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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

8

