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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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Pensioendebat van start
Maandag 12 september was het dan zo ver: de Tweede Kamer debatteerde voor het eerst
over de nieuwe Pensioenwet. Maar liefst zestien partijen deden mee. Dat dit niet de laatste
keer is dat de Kamer zich over de plannen om het pensioenstelsel te hervormen zal buigen,
is duidelijk. Na bijna twaalf uur hadden alle woordvoerders hun zogenaamde ‘eerste
termijn’ er opzitten. Toen werd het debat geschorst. Donderdag is het woord aan minister
Schouten.
Lees verder......

Eindstand petitie "Pas de pensioenwet aan!
Vrijdag 16 september was de laatste dag dat de petitie kon worden getekend. 62.793
mensen hebben hun steun betuigd en staan achter de actie van de Seniorencoalitie.
De petitie werd 6 september, de eerste officiële "werkdag" van de Tweede Kamer,
aangeboden aan de vaste Tweede Kamercommissie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (SZW).
2

Wij hebben daarover uitvoerig verslag gedaan via onze website en in onze nieuwsbrief van
vorige week vrijdag. U kunt dat hier nog eens teruglezen.

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 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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