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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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Teken de petitie "Pas de pensioenwet aan" Klik op de foto hieronder en kijk ook op de
gezamenlijke actiewebsite van de Seniorencoalitie. De radiospotjes: Spot 1
(koopkracht) Spot 2 (pensioenpot)
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Behandeling nieuwe Pensioenwet niet voor de
zomer
Hoewel vanuit het kabinet alles op alles werd gezet, lukt het niet om de nieuwe
Pensioenwet voor het zomerreces van de Tweede Kamer af te handelen. Die laatste vond
niet alleen maar liefst drie rondetafelgesprekken nodig, maar ook twee schriftelijke
vragenrondes. En daardoor is vertraging opgetreden. In de behandeling van het
wetsvoorstel dan, want vooralsnog wordt vastgehouden aan de gewenste ingangsdatum
van 1 januari volgend jaar. Die datum is volgens de pensioenwoordvoerder van de VVD
(Bart Smals) overigens niet langer ‘in beton gegoten.’ Vorig jaar al moest toenmalig minister
Koolmees melden dat hij 1 januari van dit jaar niet zou redden, want dat was de datum die
kabinet, vakbonden en werkgevers in hun hoofd hadden toen ze in 2019 het
pensioenakkoord sloten. Het nu voorliggende wetsvoorstel is de uitwerking van dat
akkoord.
De nieuwe vertraging heeft onder meer als gevolg dat de door de Koepel Gepensioneerden
en haar collega-seniorenorganisaties ANBO, KBO-PCOB EN NOOM (samenwerkend in de
Seniorencoalitie) opgestarte petitie langer doorloopt. Dus: als u die nog niet heeft
getekend, doe dat dan nu. Hoe meer ondertekeningen hoe beter uiteraard. Ga naar
Pasdepensioenwetaan.nl en spreek uw steun uit. Dat is heel eenvoudig.
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Overigens is ook deze keer bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
overgewerkt, want de antwoorden op de door de Tweede Kamer georganiseerde tweede
vragenronde werden vrijdagavond 1 juli naar de Kamerleden gezonden. Die hebben
opnieuw wat leeswerk voor de boeg, want de antwoorden van de minister op hun nieuwe
vragen neemt maar liefst 104 bladzijden in beslag. Opvallend bij die beantwoording is dat
nu, anders dan eerst het geval was, meer ruimte lijkt te worden geboden om ook in het
zogenaamde ‘sociale contract’ (een van de twee pensioencontracten waaruit
pensioenfondsen straks kunnen kiezen; het andere is het ‘flexibele contract’)
gepensioneerden als één groep te behandelen. Dat is gunstig als het gaat om de kans op
indexatie in het nieuwe stelsel. De Koepel Gepensioneerden en FNV Senioren hadden daar
eerder op aangedrongen.

Landelijke seniorenorganisaties steunen huisarts
Nu senioren vaker thuis blijven wonen (vaak omdat ze dat willen, maar soms ook omdat ze
moeten), wordt de rol van de huisarts steeds belangrijker. Net zoals die van
thuiszorgmedewerkers en wijkverpleegkundigen overigens. Want zij zorgen (samen met
bijvoorbeeld mantelzorgers en vrijwilligers) immers voor goede zorg dichtbij als het nodig
is.
Probleem is dat al deze professionals en vrijwilligers steeds minder tijd hebben om te doen
waar ze goed in zijn èn wat nodig is. Minder tijd om te doen waarvoor ze ooit uitdrukkelijk
hebben gekozen: er zijn voor mensen.
Daarom voeren de huisartsen actie deze week. Niet door snelwegen te blokkeren,
ministers thuis op te zoeken, bomen te kappen, bermen in brand te steken of wat voor
andere manieren om je ongenoegen te uiten je allemaal kunt verzinnen. Maar door
ouderwets naar het Malieveld te trekken. Op vrijdag 1 juli verzamelden duizenden artsen,
doktersassistenten en praktijkondersteuners zich daar. En gaven ze een duidelijk signaal af.

3

En wij steunen hen. Deze week in de krant bijvoorbeeld. Met een gezamenlijk opiniestuk
van de Seniorencoalitie (het samenwerkingsverband van de Koepel Gepensioneerden,
ANBO, KBO-PCOB en NOOM).
Want laat de huisarts (en zijn of haar collega’s in de wijk) niet het afvoerputje van de zorg
zijn.

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