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

Koepel Gepensioneerden <communicatie@koepelgepensioneerden.nl>
zaterdag 8 januari 2022 19:14
gvu@hetnet.nl
Nieuwsbrief 1, 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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Senioren krijgen ten onrechte de schuld
Dat is de titel van een opinieartikel, van de hand van Koepelvoorzitter John Kerstens, dat
vandaag in dagblad Trouw is gepubliceerd en is geschreven naar aanleiding van de zowel
in het pensioendossier als wanneer het gaat om de wooncrisis vaak gebruikte framing ‘oud
versus jong’. U leest het artikel hier.

Heeft u uw bank nog in beeld?
In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over het Actieplan Toegankelijk
Betaalverkeer. In dit plan zijn “Eenduidige en breed gedragen normen en richtlijnen bij
voornemen sluiten lokaal bankkantoor” als belangrijke pijlers op genomen.
De informatieverstrekking bij sluiting van een bankkantoor leek beter te kunnen. Daarom
zijn eenduidige richtlijnen opgesteld die in dit proces kunnen worden toegepast en alle
banken hebben zich aan die richtlijnen geconformeerd.
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Eén van die richtlijnen is het tijdig informeren van klanten over de voorgenomen sluiting
d.m.v. berichten in lokale kranten, websites specifieke doelgroepen en door middel van een
persoonlijke brief.
Inmiddels zijn veel lokale bankantoren gesloten. Het is daarom interessant en belangrijk om
te monitoren in hoeverre de banken zich ook aan deze richtlijnen hebben gehouden.
Wij vragen de lezers van de nieuwsbrief ons te melden hoe hun ervaring is met het sluiten
van de bankkantoren en dan met name hoe de banken hierover hebben
gecommuniceerd. Hieronder een aantal punten waarop u kunt reageren.
·

Is in uw gemeente het kantoor van uw bank gesloten?

·

Bent u als klant daarover (tijdig) geïnformeerd en op welke manier?

·

Bent u verwezen naar een locatie van Geldmaat automaat?

·

Heeft uw bank een informatienummer opengesteld?

·

Is in uw gemeente een servicepunt opgericht?

Wanneer u deze vragen wilt beantwoorden of andere ervaringen over het sluiten van
bankfilialen wilt doorgeven dan kunt u deze nieuwsbrief, voorzien van uw commentaar,
terugsturen aan de afzender (communicatie@koepelgepensioneerden.nl) met de
verzendknop "Beantwoorden" in uw e-mailprogramma.
De door u verstrekte informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld; wij geven geen namen en
e-mailadressen door aan derden.

Onderzoek naar oversterfte duldt geen uitstel
Het kabinet moet per direct onafhankelijk onderzoek laten doen naar de huidige
oversterfte, vinden de gezamenlijke ouderenorganisaties. Het is onacceptabel dat de
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regering geen gehoor geeft aan een motie hierover van Pieter Omtzigt, die begin
december Kamerbreed is aangenomen.
ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, NOOM en KBO Brabant hebben in een
brief aan minister De Jonge om dit academische onderzoek gevraagd. Zij staan daarin niet
alleen: de roep om een onafhankelijk onderzoek zwelt aan, maar het kabinet geeft niet
thuis.
Grootste stijging
De afgelopen maanden zijn veel meer mensen overleden dan normaal in deze periode. Ook
was de oversterfte in Nederland hoger dan in ons omringende landen met ongeveer
dezelfde vaccinatiegraad. In alle leeftijdsgroepen stierven meer mensen dan verwacht,
maar de stijging is het grootst in de leeftijdsgroepen boven de 65 jaar, blijkt uit cijfers van
het CBS.
Statistieken
De makkelijke conclusie is dat de oversterfte komt door corona, maar uit de RIVMstatistieken komt naar voren dat dat maar een deel kan verklaren. In november
bijvoorbeeld was de oversterfte 3500 mensen. Het RIVM registreerde in die maand 912
doden door corona. Eerder in de pandemie is al duidelijk geworden dat het werkelijke
aantal coronadoden hoger zal liggen, maar het kan niet de totale oversterfte verklaren.
Welke rol speelt de uitgestelde zorg hierin? En spelen andere factoren zoals eenzaamheid
mee?
Het is van het grootste belang om snel antwoord te krijgen op deze vragen, zodat er
passende maatregelen kunnen worden genomen en iedereen die zorg kan krijgen die hij of
zij nodig heeft.

SER Themabrief Pensioenen en AOW
De SER heeft dit jaar al vroeg een nieuwe themabrief over bovengenoemde onderwerpen
samengesteld. Dit is de link naar de websiteversie.

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

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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