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Extra editie 

Dit is de tweewekelijkse nieuwsbrief van KBO-Brabant,  

belangenvereniging van 125.000 senioren in Brabant. 

Nieuwe lezers heten wij hierbij van harte welkom! 

 



 

Voor inschrijven/uitschrijven/e-mail wijzigen: 

kijk onderaan deze nieuwsbrief. 

 

 

 

Samen voor een eerlijk pensioen 

Zeven belangenbehartigers met een achterban van een half miljoen 

Nederlanders gaan samenwerken om een vuist te maken tegen het 

pensioenbeleid van de overheid. De partijen werken samen onder de 

naam ‘Samen voor een eerlijk pensioen’ en willen dat wordt gestopt 

met het verder uithollen van het pensioenstelsel. 

De samenwerking is een initiatief van ConsumentenClaim, Vereniging 

Woekerpolis.nl, Stichting Woekerpolisproces, seniorenvereniging 

KBO-Brabant, Stichting Pensioenbehoud, Nederlandse Bond voor 

Pensioenbelangen en het Landelijk Actiecomité ‘Red het 

pensioenstelsel’. 

Volgens hen hebben pensioenfondsen genoeg geld in kas en maken 

ze jaarlijks voldoende rendement om de pensioenen van werkenden 

en gepensioneerden te laten meestijgen met de kosten van 

levensonderhoud. Ook kunnen eerder niet-doorgevoerde 

indexeringen alsnog uitbetaald worden. Fondsen mogen niet 



 

indexeren wegens de eisen die de overheid sinds 2007 aan fondsen 

stelt. Deze eisen bestonden vroeger niet en andere EU-landen stellen 

deze eisen ook niet aan hun fondsen, stellen ze.  

Lees hier verder voor het hele bericht. 

 

Website Samen voor een eerlijk pensioen 

Dit is de link naar de gezamenlijke 

website: https://samenvooreeneerlijkpensioen.nl/ 

    

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

Copyright © 2019 KBO-Brabant, Alle rechten voorbehouden.  

Uitschrijven/aanmelden/e-mail wijzigen 

 

Wilt u zich uitschrijven, dat kan door op deze link te klikken. 

 

Wilt u zich aanmelden, dat kan door op deze link te klikken. 

 

Wilt u uw e-mail wijzigen, dan kunt u hier uw voorkeuren aanpassen. 

 

Wilt u oude edities inzien, klik hier. 
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