
Minister Schouten moet de 

komende tijd benutten om 

duidelijkheid te geven aan 

miljoenen gepensioneerden, nu 

de behandeling van de 

pensioenwet is vertraagd. De 

seniorenorganisaties ANBO, KBO-

PCOB, Koepel Gepensioneerden 

en NOOM hebben steeds gepleit 

voor zorgvuldigheid boven 

snelheid. 

De Tweede Kamer heeft de 

afgelopen tijd enkele keren 

gesproken over het wetsvoorstel 

voor een nieuw pensioenstelsel. 

Wat in de debatten vooral naar 

voren kwam, is dat er nog veel 

vragen zijn over wat het nieuwe 

stelsel betekent voor 

gepensioneerden én werkenden. 
 

Voor de ouderenorganisaties, die 

de krachten hebben gebundeld in 

de Seniorencoalitie, is het van het 

grootste belang dat het kabinet 

tegemoetkomt aan de belofte voor 

een koopkrachtiger pensioen. 

 

Daarnaast vindt de 

Seniorencoalitie dat de regels voor 

inhaalindexatie zo snel mogelijk 

van tafel moeten. 

Pensioenfondsen moeten zelf de 

vrijheid krijgen om te bekijken hoe 

ze de komende jaren de grote 

achterstanden in de pensioenen 

kunnen beperken. Ook is de 

zeggenschap van 

gepensioneerden nog 

onvoldoende geregeld. 

 

Dit jaar gelden soepeler 

indexatieregels, maar Schouten wil 

die regeling vanaf 1 januari in de 

ijskast zetten, ook al ligt er dan 

nog geen nieuwe pensioenwet. De 

Seniorencoalitie dringt aan op 

verlenging van de soepeler regels, 

totdat de nieuwe pensioenwet van 

kracht wordt. 

 

Het is nu aan de minister om met 

heldere antwoorden te komen. Ze 

moet werken aan het herstel van 

vertrouwen in het nieuwe stelsel 

en de overgang daarnaartoe. 

Alleen zo kan ze zorgen voor 

voldoende draagvlak. 

 

Helaas nieuwe pensioenwet wederom            
uitgesteld 

PCOB afdeling Den Haag  

E-mail: pcob-den-haag@kpnmail.nl.  
 

Alleengaanden € 38,00 - Met partner € 58,50 

In antwoorden op Kamervragen schrijft minister Schouten voor 

Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen dat ze de invoering van 

de Wet toekomst pensioenen (WTP) uitstelt van 1 januari 2023 

naar 1 juli 2023. 
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De herhaalprik tegen 
corona. Gaat u ook?  
 

Vanaf 19 september jl. is het weer 

mogelijk: de herhaalprik tegen 

corona. De herhaalprik beschermt 

tegen ernstige ziekte, 

ziekenhuisopname of overlijden 

door corona. 

 

Wie zijn er aan de beurt? 

Vanaf 13 september hebben 

mensen vanaf 60 jaar een 

uitnodiging ontvangen van het 

RIVM en/of vanaf 3 maanden na 

de laatste coronaprik of 

doorgemaakte besmetting. Ook 

zorgmedewerkers met patiënten- 

en/of cliëntencontact ontvangen 

een uitnodiging van hun 

werkgever. U maakt een afspraak 

online of telefonisch met de GGD. 

 

Waarom een herhaalprik halen? 

De herhaalprik tegen corona is 

nodig om ernstige ziekte, 

ziekenhuisopname en sterfte door 

het coronavirus zo veel mogelijk 

te voorkomen en de bescherming 

tegen het virus op peil te houden. 

De herhaalprik zorgt ervoor dat 

mensen minder ziek worden als 

gevolg van het coronavirus. 

Mogelijk zijn mensen na de 

herhaalprik ook minder vatbaar 

voor infecties en kunnen ze het 

virus minder makkelijk 

overdragen op anderen. 

Vaccinatie helpt zo om de zorg en 

de samenleving voor iedereen 

open te houden. 

 

Nieuw vaccin 

Er wordt gevaccineerd met het 

vernieuwde mRNA vaccins. Deze 

bieden bescherming tegen meer 

varianten van het coronavirus dan 

de vorige vaccins. Ieder 

coronavaccin werkt anders. Maar 

de veiligheid van alle 

coronavaccins staat bovenaan. 

Hier gelden strenge eisen voor. 

 
Gebruik acceptgirokaart 
stopt per 1 juni 2023  

Graag willen wij u alvast 

informeren over het verdwijnen 

van de acceptgirokaart als 

betaalmiddel.  

 

Doordat het betalingsverkeer voor 

het overgrote deel digitaal wordt 

gedaan, heeft de verwerker 

Currence besloten de kaart met 

ingang van 1 juni 2023 af te 

schaffen. Dit betekent dat u voor 

het betalen van bijvoorbeeld uw 

contributie voor het lidmaatschap, 

dit vanaf die datum niet meer met 

een acceptgirokaart kunt doen. 

 

Uiteraard zijn er alternatieven 

zoals automatische incasso, 

overmaken via internetbankieren 

of betaling via een 

overschrijvingsformulier van de 

bank.  

Het hoofdkantoor in Nieuwegein 

zal ook kijken of er wellicht nog 

andere mogelijkheden zijn of 

komen als alternatief voor de 

acceptgirokaart.  

Wordt dus vervolgd. 

 

Opzeggen lidmaatschap  

Evenals voorgaande jaren moeten wij 

u er op wijzen, dat het onverhoopt 

beëindigen van uw lidmaatschap voor 

1 december moet worden 

doorgegeven. Nu vraagt de dame die 

onze ledenadministratie verzorgt, 

Corry de Haan, om e.e.a. vóór vrijdag 

25 november 2022 aan haar door te 

geven. Haar gegevens vind u in het 

colofon. Dit in verband met de 

administratieve afhandeling. Het 

hoofdkantoor in Nieuwegein moet 

deze gegevens echt voor 1 december 

in huis hebben, anders zit u er weer 

voor een heel jaar 'aan vast'.  

Ook willen wij heel graag de reden 

horen, waarom u het lidmaatschap 

opzegt. Geef dit a.u.b. door bij uw 

opzegging.  

Uiteraard hopen wij van harte dat u 

gewoon lid blijft van de PCOB. 

Tenslotte worden uw belangen, zowel 

plaatselijk als landelijk, door ons 

behartigd. En dat is toch heel wat 

waard! 

Bij voorbaat dank.                

 


