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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.
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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/
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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. 
 
 

 
 
 

Subscribe Past Issues Translate

https://samenvooreeneerlijkpensioen.nl/?p=452
https://samenvooreeneerlijkpensioen.nl/
https://www.facebook.com/kbobrabant
https://twitter.com/kbo_brabant
https://www.youtube.com/channel/UCnsmlC9ReuhmTlVLaZATsgQ/feed
https://www.kbo-brabant.nl/
mailto:info@kbo-brabant.nl
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/unsubscribe/post
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/subscribe?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=8fbc1e0f28
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/profile?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=8fbc1e0f28&e=[UNIQID]&c=11f2dcacad
https://us20.campaign-archive.com/home/?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=8fbc1e0f28
http://eepurl.com/ggdmj5
https://us20.campaign-archive.com/home/?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=8fbc1e0f28
javascript:;


 
 
 

This email was sent to <<Emailadres>> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

KBO-Brabant · Albert Luthulilaan 10 · 'S-Hertogenbosch, Nederland 5231 HV · Netherlands 
 

Subscribe Past Issues Translate

mailto:%3C%3CEmailadres%3E%3E
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/about?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=8fbc1e0f28&e=[UNIQID]&c=11f2dcacad
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/unsubscribe?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=8fbc1e0f28&e=[UNIQID]&c=11f2dcacad
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/profile?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=8fbc1e0f28&e=[UNIQID]&c=11f2dcacad
http://eepurl.com/ggdmj5
https://us20.campaign-archive.com/home/?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=8fbc1e0f28
javascript:;

