
  

    

 

Ons Actueel juli 2020, week 28 

Dit is de tweewekelijkse nieuwsbrief van KBO-Brabant,  

belangenvereniging van 125.000 senioren in Brabant. 

 

Nieuwe lezers heten wij hierbij van harte welkom! 

 

Voor uitschrijven/aanmelden/e-mail wijzigen: 

kijk onderaan deze nieuwsbrief. 

 

 

Weg vrij voor pensioenstelselherziening 

Op 4 juli 2020 heeft het Ledenparlement van de FNV in meerderheid 

ingestemd met de uitwerking van het pensioenakkoord. Daarmee 



 

heeft minister Koolmees de laatste hobbel genomen op de weg naar 

een pensioenstelselherziening. Op steun van KBO-Brabant hoeft de 

minister niet te rekenen nu gepensioneerden opnieuw kind van de 

rekening worden: geen inhaalindexatie over de afgelopen twaalf jaar 

waardoor de meeste gepensioneerden al ruim 20% koopkracht van 

hun aanvullend pensioen missen; geen perspectief op indexatie 

omdat het nieuwe pensioencontract pas in 2026 ingaat en tot dan de 

extreem lage rekenrente wordt gehanteerd; nog steeds kans op 

pensioenkortingen de komende jaren, ook in 2021 voor 

pensioenfondsen met een dekkingsgraad van minder dan 90% (de 

meeste grote fondsen dus). KBO-Brabant beraadt zich met partner-

verenigingen op mogelijke vervolgstappen. Daarnaast zijn we in 

afwachting van een eerste rechtszitting voor de ingezette 

bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat. 

 

 

 

 



 

 

Stand van zaken bodemprocedure 

De bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat inzake de 

Pensioenwet, zoals in 2019 is opgestart met onze dagvaarding, krijgt 

steeds meer ondersteuning van andere organisaties zoals laatst 

de Vereniging De Nieuwe Ambtenaar (VDNA) en ook van personen; 

zie voor de namen onze website. Mede door de coronacrisis is er 

helaas nog steeds geen datum voor de eerste zitting door de rechter 

vastgesteld. Er is hierover een paar weken geleden een 

klachtenformulier bij de rechtbank ingediend door onze advocaten. 

Hopelijk krijgen we nu wel op korte termijn een datum.  

 

https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=e8a510d92d&e=22297891f7


 

 

Koplopergemeenten cliëntondersteuning 

in Brabant 

Eerder ontvingen de besturen van KBO-Kringen een notitie over 

cliëntondersteuning. Daarin wordt gesproken over de zogenoemde 

koplopergemeenten. In het koploperproject, gefinancierd door het 

ministerie van VWS en ondersteund door Movisie, worden gemeenten 

geholpen bij het opzetten van lokale, formele én informele 

cliëntondersteuning. Brabant heeft een groot aantal 

koplopergemeenten. Helaas zijn er in de notitie een aantal 

weggevallen. Ook Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen, 

Boxtel en Sint-Michielsgestel horen mét Roosendaal, Breda, Waalwijk, 

’s-Hertogenbosch, Vught, Bernheze, Meierijstad, Helmond, Deurne, 

Heeze-Leende, Veldhoven, Tilburg, Goirle en Hilvarenbeek tot de 

koplopers. 

 

Als u meer informatie wilt over cliëntondersteuning van KBO-Brabant 

of het koploperproject, kunt u contact opnemen met Marieke Pette, 

beleidsmedewerker (mpette@kbo-brabant.nl). 

 

mailto:mpette@kbo-brabant.nl


 

 

Papieren gezondheidsverklaring kopen 

voor verlengen rijbewijs soms probleem 

Het CBR stimuleert dat de gezondheidsverklaring via DigiD wordt 

gekocht en online wordt betaald. Niet iedereen is vertrouwd met deze 

digitale manier van aankopen doen. Nu ook bepaalde gemeenten de 

papieren versie niet meer verkopen, komen sommige mensen die 

hun rijbewijs willen verlengen in de knel. KBO-leden die niet meer bij 

hun eigen gemeente de papieren versie van de 

gezondheidsverklaring kunnen kopen, kunnen bij het examenbureau 

van het CBR in Eindhoven terecht. Mocht ook dit problemen 

opleveren, dan kunt u contact opnemen met KBO-Brabant en vragen 

naar Edith Mostert. E-mail: emostert@kbo-brabant.nl of telefoon: 

(073) 644 40 66. 

 

mailto:emostert@kbo-brabant.nl


 

 

Waarschuwing phishing voor 

ondernemers/penningmeesters 

Het komt steeds vaker voor dat criminelen zich voordoen als 

medewerkers van de Belastingdienst. Dit wordt ook wel phishing 

genoemd. Op steeds slimmere manieren proberen zij u geld afhandig 

te maken. Wees alert op deze nepberichten. Op de website van 

ABAB legt men u uit welke methoden criminelen vaak gebruiken, om 

u betalingen te laten doen, uit naam van de Belastingdienst. Het is 

net wat anders dan phishing voor particulieren, dus lees het vooral 

even! Klik hier voor het bericht van ABAB.  

 

https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=06ead54835&e=22297891f7


 

 

Beperk uw risico bij fraude of oplichting 

Door alle publiciteit over oplichting en fraude vragen veel mensen 

zich af hoe ze de mogelijke schade zoveel mogelijk kunnen beperken 

als ze toch slachtoffer worden. Eén van de manieren is het verlagen 

van de daglimieten voor overboeken, geldopnamen en betalen bij een 

betaalautomaat. Vrijwel alle banken bieden daarvoor mogelijkheden - 

maar niet allemaal dezelfde - en er zijn ook verschillende limieten. 

Het beste is zelf te kijken welke opties uw eigen bank biedt. In dit 

document van de betaalvereniging worden de mogelijkheden 

geschetst op hoofdlijnen, mét hyperlinks naar relevante webpagina’s 

waar u het kunt regelen. Ook worden er aanvullende maatregelen 

aangegeven die iedereen zelf kan nemen. 

 

https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=5ee18064a6&e=22297891f7
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=5ee18064a6&e=22297891f7


 

 

Nieuwsbrieven Koepel Gepensioneerden 

Er zijn weer een aantal nieuwsbrieven van de Koepel uit: 

- nummer 21 

- nummer 22 

- nummer 23 

Wilt u zelf een abonnement op deze nieuwsbrief, kik hier. 

 

  

 

https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=955db6e76a&e=22297891f7
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=b43c7e138b&e=22297891f7
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=4c5530242e&e=22297891f7
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=d8d22ae76e&e=22297891f7

