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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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Seniorenorganisaties vechten voor aanpassing
nieuwe pensioenwet
Teken hier de petitie "Pas de pensioenwet aan" voor een eerlijk
pensioen of klik op de foto.
Voor uitgebreide informatie over de petitie klikt u op de actiewebsite van de
Seniorencoalitie.
Sinds donderdag worden ook radiospotjes uitgezonden via de zenders NPO1, 4 en 5. De
spotjes zijn te beluisteren in onze vorige nieuwsbrief.

Lidorganisaties Koepel grootste in
verantwoordingsorgaan bouw
Voor het eerst zijn lidorganisaties die aangesloten zijn bij de Koepel Gepensioneerden de
grootste geworden bij de verkiezingen voor een verantwoordingsorgaan van een
bedrijfstakpensioenfonds. Terwijl dat bij ondernemingspensioenfondsen al jarenlang het
geval is, hebben nu ook in de bouw meer gepensioneerden op Koepelverenigingen
gestemd dan op de traditionele vakbonden.
Bij het bedrijfstakpensioenfonds voor de bouwnijverheid werd zelfs een absolute
meerderheid behaald. Drie van de zes voor gepensioneerden bestemde zetels in het
verantwoordingsorgaan kwamen bij de Vereniging Pensioengerechtigden BOUW terecht
terwijl de Vereniging Pensioengerechtigden VolkerWessels een zetel in de wacht sleepte.
CNV en FNV, traditioneel verreweg het grootst, moesten deze keer elk met één zetel
genoegen nemen.
Dat betekent dat de belangen van gepensioneerden in de bouw nu bij meerderheid
behartigd zullen gaan worden door echte gepensioneerdenverenigingen. En dat is
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belangrijk tegen de achtergrond van alle besluiten die in de sector moeten worden
genomen in de aanloop naar een eventueel nieuw pensioenstelsel. Besluiten die niet in de
laatste plaats juist ook voor gepensioneerden van belang zijn.
Uiteraard kunnen de lidorganisaties van de Koepel Gepensioneerden daarbij rekenen op
ondersteuning van de Koepel. Zo zal over enige tijd (overigens voor alle Koepel-Leden in
verantwoordings- en belanghebbendenorganen) opnieuw een scholingsdag worden
georganiseerd, wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een handleiding rondom het
aan gepensioneerdenverenigingen straks toekomende hoorrecht en staat een nieuwe
bijeenkomst van het platform bedrijfstakpensioenfondsen in de planning.

Vitamine D in het basispakket!
Binnenkort praat de Tweede Kamer over het advies van het Gezondheidsinstituut om
vitamine D niet langer vergoed te laten worden vanuit het basispakket van de
zorgverzekering.
Vitamine D is belangrijk voor het behoud van sterke botten en een sterk gebit. Een tekort
kan leiden tot onder meer botontkalking. Voor de meeste mensen is een lage dosering
voldoende en die is via de drogist te krijgen. Maar zo'n anderhalf miljoen Nederlanders
krijgen een hoge dosering op recept. En die wordt nu nog vergoed via het basispakket.
Juist de meest kwetsbare patiënten, waaronder senioren, zullen worden getroffen als
vitamine D uit het basispakket wordt gehaald. Apothekers zien dat mensen een middel niet
meer nemen als ze het zelf moeten gaan betalen, vooral niet als ze al hoge zorgkosten
hebben of een laag inkomen. Op termijn kan het besluit om vitamine D niet meer te
vergoeden juist leiden tot extra zorgkosten, omdat meer mensen bijvoorbeeld botten
breken door een tekort aan vitamine D. Dat betekent ook een grotere druk op de
wijkverpleging, mantelzorg en revalidatiezorg.
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De Koepel Gepensioneerden heeft daarom samen met andere seniorenorganisaties,
patiëntenvereniging en de vereniging van apothekers het parlement aangeschreven om het
advies van het Gezondheidsinstituut niet zomaar over te nemen.

Vandaag is het opa- en omadag!
Moederdag kennen we natuurlijk. En vaderdag ook. Maar vandaag, 4 juni, is het opa- en
omadag.
Deze dag, waarop (over-)grootouders in het zonnetje worden gezet, is komen overwaaien
uit Amerika. Daar ondertekende toenmalig president Jimmy Carter (inmiddels 97) in 1978
de wet waarmee National Grandparents Day in het leven werd geroepen. In de Verenigde
Staten wordt een en ander elk jaar de eerste zondag in september gevierd.
Nederland kent sinds 2004 z’n eigen opa- en omadag, die dus in de maand juni wordt
gevierd. Nog niet zo bekend als in Amerika, maar toch, een mooie gelegenheid om eens stil
te staan bij de belangrijke rol die grootouders (en overgrootouders) spelen in het leven van
hun kleinkinderen.

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

4

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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