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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.
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Contant geld raakt verder uit beeld maar verdwijnt
voorlopig niet
In het dagblad Trouw stond vorige week een artikel over de toekomst van contant geld in
Nederland waarin ook Cees van Tiggelen, onze vertegenwoordiger in het Maatschappelijk
Overleg Betalingsverkeer, aan het woord komt. Lees hier het artikel.
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Webinar over Pensioenen
Dinsdag 13 september a.s. organiseert onze collega-organisatie ANBO namens de
Seniorencoalitie van 11.00 - 12.00 uur een pensioenwebinar met deskundigen uit de
pensioenwereld.
Dat betekent dat u vanuit uw luie stoel of aan de keukentafel kunt zien en horen wat er
gaat veranderen. Meer informatie over dit seminar en de mogelijkheid om zich in te
schrijven vindt u via deze link.

Website voor publiek over voorgenomen nieuwe
pensioenregels
Vanaf donderdag 25 augustus kunnen Nederlanders op de website
onsnieuwpensioen.nl informatie op hoofdlijnen vinden over de voorgenomen nieuwe
regels voor pensioen.
Als de Tweede en Eerste Kamer akkoord gaan, gaan deze regels naar verwachting per 1
januari 2023 in. De Wet toekomst pensioenen is een uitwerking van een breed pakket van
afspraken tussen het kabinet en sociale partners uit 2019.
Zie ook de website van de Rijksoverheid over dit onderwerp.

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 om uw e-mailadres uit de verzendlijst te verwijderen zodat u de nieuwbrief niet
meer ontvangt. Zo zorgt u ervoor dat andere lezers de nieuwsbrief wél blijven ontvangen.
Check dus wie de afzender is van de nieuwsbrief!
Voorkeuren aanpassen | Uitschrijven
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