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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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Behandeling wetsvoorstel Toekomst Pensioenen van
start
Zoals bekend is het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen eind vorige maand aan de Tweede
Kamer aangeboden. Met name coalitiepartijen doen hun best een en ander snel door het
parlement te krijgen zodat de gewenste invoeringsdatum van 1 januari 2023 kan worden
gehaald. Op die snelheid komt inmiddels aardig wat kritiek. Van de Koepel
Gepensioneerden en andere seniorenorganisaties, van oppositiepartijen en ook van
deskundigen uit pensioenpraktijk en wetenschap. Het gaat hier om een uiterst omvangrijk
wetsvoorstel (alleen de toelichting erop beslaat al honderden pagina’s), dat bovendien
uiterst complex is en verstrekkende gevolgen heeft voor de oude dag van miljoenen
mensen.
De eerste stappen in de behandeling van het wetsvoorstel zijn overigens al gezet. Zo is de
Kamer begonnen met een bij grote wetsvoorstellen als hier aan de orde gebruikelijke
schriftelijke vragenronde. Daarbij zijn letterlijk honderden vragen gesteld aan minister
Schouten. Een deel daarvan hebben de Koepel en haar collega-organisaties ANBO, KBOPCOB en NOOM bij de diverse fracties aangeleverd.
Op 22 april vond bovendien een rondetafelgesprek plaats waaraan een aantal deskundigen
uit de pensioenpraktijk en de wetenschap deelnam. Opvallend daarbij was dat (voor het
eerst eigenlijk) forse kritiek te horen was, met name op de complexiteit van het
wetsvoorstel en het genoemde voornemen van de meerderheid in de Tweede Kamer om
de behandeling van het wetsvoorstel snel te behandelen. Veel aanwezigen wezen de
parlementariërs op de risico’s daarvan.
Op 10 mei aanstaande staat een tweede rondetafelgesprek van het parlement met ‘de
samenleving’ op de agenda. Daarvoor is namens de in de ‘Seniorencoalitie’ samenwerkende
seniorenorganisaties Koepel-voorzitter John Kerstens uitgenodigd.
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Geen nieuwsbrief ontvangen?
Helaas krijgen wij nog steeds meldingen van lezers dat de nieuwsbrief niet meer wordt
ontvangen. Deze “klacht” komt vrijwel altijd van een e-mailadres van de secretaris of een
andere contactpersoon van een aangesloten vereniging. Waarom dit gebeurt en hoe dit
kan worden voorkomen, wordt hieronder uitgelegd.
De nieuwsbrief kan op twee manieren bij u binnenkomen: (A) u ontvangt de nieuwsbrief op
een privé e-mailadres rechtstreeks vanuit de verzendlijst. De afzender is dan
communicatie@koepelgepensioneerden.nl óf (B) de digitale nieuwsbrief wordt via uw
vereniging, meestal het secretariaat, of via een kennis aan u doorgestuurd, dus vanaf een
ander e-mailadres dan het hierboven genoemde.
Wanneer nu een lezer van de nieuwsbrief in situatie (B) zich via de link “Uitschrijven”
(helemaal onderaan de nieuwsbrief) uitschrijft, ontvangt niet alleen hij/zij geen nieuwsbrief
meer, maar krijgt ook degene die de nieuwsbrief heeft doorgestuurd geen nieuwsbrief
meer en ook alle adressen aan wie die vereniging de nieuwsbrief heeft doorgestuurd
niet meer! Het is daarom erg belangrijk om na te gaan van wie u de nieuwsbrief ontvangt,
mocht u zich willen afmelden.
Wij adviseren u nadrukkelijk zich in dat geval af te melden bij degene van wie u de
nieuwsbrief ontvangt en niet via de link onderaan de nieuwsbrief. Hiermee voorkomt u dat
veel lezers een aantal weken geen nieuwsbrief ontvangen en het bespaart het
verenigingsbureau een heleboel zoekwerk en administratieve rompslomp. U kunt (veel
eenvoudiger) ook een e-mail sturen aan communicatie@koepelgepensioneerden.nl om u
voor de nieuwsbrief af te melden.
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Voor digitale nieuwsbrieven bestaat overigens de wettelijke verplichting om een zgn.
afmeldlink te plaatsen, wij kunnen en mogen die link dus niet verwijderen.

Campagne Senioren en Veiligheid
Deze week werd het thema Babbeltrucs van de campagne behandeld. De video van dit
onderwerp kunt u hier bekijken. Dit was het laatste onderwerp van deze campagne.
Veel informatie is ook te bekijken op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl
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Webinar over cybercrime
Woensdag 11 mei a.s. organiseert de Rabobank het Cybercrime Event/webinar. Tijdens dit
online event wordt de deelnemer meengenomen in de meest voorkomende online
fraudegevallen.
Er worden tips en handvatten gedeeld om de alertheid te vergroten en hiermee hopelijk
fraude te gaan voorkomen.
De bank hoopt hiermee zoveel mogelijk mensen te bereiken om de fraudegevallen terug te
dringen. Zij ziet dit als haar maatschappelijke taak en heeft in deze dan ook geen ander
belang. Op de eventwebsite www.rabo.nl/cybercrime staat meer informatie over het
programma, sprekers en het tijdstip.
Via deze link kunt u zich aanmelden voor het webinar.

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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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.
Check dus wie de afzender is van de nieuwsbrief!
Voorkeuren aanpassen | Uitschrijven
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