Gepensioneerden van AkzoNobel:
verhoog ons pensioen!
Maak indexering van de pensioenen van 18.000
gepensioneerden van AkzoNobel in de toekomst weer mogelijk;
dit moreel appèl doet de Vereniging van Gepensioneerden van
AkzoNobel namens de Ledenraad op de Raad van Bestuur en
de Directie van het bedrijf.
13% Koopkracht ingeleverd

Indexering is naar de mening van de VGAN noodzakelijk als
compensatie voor de gestegen kosten van levensonderhoud. In
een brief wijst voorzitter Ferd Claassen erop, dat de
deelnemers aan het pensioenfonds al minstens 10 jaar geen
volledige compensatie hebben gekregen voor de gestegen
prijzen. Daardoor hebben ze al zo’n 13% aan koopkracht
ingeleverd.
Het achterblijven van de indexering is toe te schrijven aan de
strenge overheidsregels met betrekking tot de pensioenen. Het
bestuur van de Vereniging van Gepensioneerden vindt het niet
terecht dat het bedrijf zich daarachter verschuilt. “Dat ontslaat
uw bestuur niet van de morele verantwoordelijkheid om mee op
te komen voor de belangen van de 18.000 gepensioneerden”,
aldus Ferd Claassen
Lening
De gepensioneerden vragen het bedrijf om een tijdelijke lening
om indexering mogelijk te maken, een verzoek dat ook door de
vakorganisaties wordt ondersteund.
Zodra de dekkingsgraad van het pensioenfonds weer
voldoende is gestegen, zal het pensioenfonds het geld weer
terugbetalen.
Aan financiële middelen zal het AkzoNobel niet ontbreken nu
een aanzienlijk deel van de onderneming verkocht zal worden
of naar de beurs wordt gebracht.
Meer informatie? Ga naar: www.vgan.nl

PENSIOEN

Kans op referendum tegen aflosboete stijgt
De partij 50PLUS heeft tot 8 maart de tijd om 300.000 handtekeningen
te verzamelen voor een referendum tegen de aflosboete.
Van die 300.000 handtekeningen waren er op 15 februari al 100.000
binnen, zo liet de partij weten. Maar de vraag is of het aantal van
300.000 gehaald wordt omdat de animo gedaald is nu de minister
heeft laten weten dat het referendum over de sleepwet het laatste zal
zijn.

Digitaal of per post
Tekenen kan via de website www.aflosboete.nl , waar ook digitaal
gestemd kan worden. Printen van een formulier, invullen, tekenen en
per post sturen kan ook.
Meer informatie: ga naar www.knvg.nl

Doemverhalen over pensioenstelsel niet
terecht
Dat schrijft pensioenspecialist Rob Goedhart op de website van het
platform voor onderzoeksjournalistiek Follow the Money.
Meer weten? ga naar: www.loonvoorlater.nl

Dekkingsgraad gestegen
De gemiddelde dekkingsgraad van alle pensioenfondsen is in het
vierde kwartaal van 2017 licht gestegen.
Zie ook: KNVG Pensioenmeter

Bedrijven betalen te weinig pensioenpremie
De vakbeweging kondigt landelijke acties aan, tegen wat men noemt
“deze pensioenroof”.
Volgens FNV-bestuurder Tuur Elzinga doen werkgevers er alles aan
om zo weinig mogelijk pensioenpremie te hoeven betalen. Jaarlijks
wordt 6 miljard te weinig afgedragen, zegt de FNV.

Themamiddag: Governance
Pensioenen

Dinsdag 17 april wordt door de KNVG en de NVOG een
themamiddag georganiseerd over “Governance Pensioenen”.
Aanvang: 14.00 uur, eind 17.30. Plaats van handeling is de grote
zaal van de Blue Sky Group aan de Professor E.M. Meijerslaan 1
in Amstelveen.
Bent u van plan te komen, wilt u dit dan melden aan Belinda
Koops, secretariaat NVOG via het emailadres: nvog@gepensioneerden.nl

ZORG

Nederland in Europa aan top met de
gezondheidszorg
Met 924 punten staat de Nederlandse gezondheidszorg op de eerste
plaats op de Euro Health Consumer index 2017, die in februari is
verschenen. Daarmee wordt Nederland beoordeeld als beste zorgland
van Europa.
Dit doen we goed...
Dit zijn de onderwerpen waaraan Nederland zijn eerste plaats heeft te
danken:
•
•
•
•
•

Gescheiden opereren van zorgverzekeraars en zorgverleners
Betrokkenheid van patiëntenorganisaties bij beslissingen in de
gezondheidszorg.
Grote toegankelijkheid van de eerstelijnscentra (huisartsen)
Hoge professionaliteit van ziekenhuizen en specialisten
Weinig bureaucratie.

Dit kan beter....
•
•
•

Wachtlijsten worden langer
Relatief zijn in Nederland de uitgaven voor gezondheidszorg het
hoogste van Europa.
Er zijn relatief gezien teveel ziekenhuisopnamen.

Bron: NVOG

Volg het pensioennieuws hier....
Dagelijks op de hoogte blijven van nieuws, dat uw financiële positie als
gepensioneerde raakt, volg dan de berichtgeving op:
www.loonvoorlater.nl
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