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Hot: Koolmees doet het netjes, denkt jij.
Hij handhaaft de kortingen.
Red: john@jenwbakker.nl

Vorige Nieuwsbrieven

Data:
Volgende
bijeenkomst groep
Den Bosch:
Volgende
bijeenkomst groep
Utrecht:

Pensioenbrief klap in het
gezicht
Kamerbrief Koolmees 10
punten

Dus de Elfstedentocht gaat niet door, er is onvoldoende
draagkracht. De kortingen wel. Dat probeerden Kamerleden in het
debat op dinsdag 6 februari elkaar en Koolmees duidelijk te maken.
De één sprak Chinees, de ander Mongools. Koolmees sprak zoals
gewoonlijk veel woorden tegelijk. Van der Linde keek voortdurend
streng rond, met de mimiek van een neushoorn. De ouderen betalen
voor de jongeren, of omgekeerd, vond hij, maar iedereen begreep
wat hij bedoelde. Zodat de middag gauw om ging.
Voor wie het heeft gemist, het onderwerp was de 10-puntenbrief
van Koolmees aan de Kamer. De lijnen worden uitgezet. Voor de
zomer zullen al een paar notities de Kamer bereiken, werd
Koolmees van rechts ingefluisterd. Vóór nieuwjaar een
contourbrief, en vrij zeker is dat een nieuw pensioenstelsel tussen
de vijf en de tien jaar mogelijk moet zijn. Er zal dus flink
doorgewerkt worden. En gekort. En er moet vooral heel netjes
gewerkt worden, zoals bij Heel Holland Bakt.
Van Rooijen verliet de zaal wat eerder, waarschijnlijk om wat af te
koelen. Dat
overkwam een groep
gele hesjes al eerder,
zij verlieten al vroeg
de bijeenkomst, luid
morrend wegens
zoveel dubbeldunk.
O ja, op 20 maart
zijn er verkiezingen voor de Eerste Kamer, en voor Provinciale
Staten, en voor de Waterschappen.

Bespreking van de 10punten brief van Koolmees
met de pensioendeskundigen van de
fracties op 6 maart

Syb Talma
1913 Ontstaan van
pensioenwet

50Plus Aktieplan
Van Rooijen Papers
Verslag 17 januari

Op 17 januari vond een plenair debat plaats van een groep deskundigen
op pensioenterrein met pensionspecialisten van de fracties. Van Rooijen
was de aanvrager. De opkomst was 4 Kamerleden. Een beschamend
signaal hoe het
pensioenvraagstuk in de
Kamer leeft.

Leden Seniorenactiegroep

Naar aanleiding van
verslag KNVG/NVOG cs
bespreking met Koolmees

Dit zijn de leden van de Seniorenactiegroep die de korte-termijn
actiepunten (acties verkiezingen 20 maart) en de lange termijn
onderwerpen uitwerken.

Opvallende punten uit het gesprek met Koolmees.
Koolmees constateert mogelijk onderliggend wantrouwen richting
overheid
Koolmees meent dat de pensioenbuffer en vermogen van niemand is
Koolmees spreekt over een ‘trekkingsrecht’
Koolmees vindt het verstandig om de huidige rekenrente-systematiek
eerst te handhaven (dus niet-indexeren gaat door + mogelijk dit jaar al
kortingen voor aantal pensioenfondsen.)
Hij laat nu de commissie parameters (vz Dijsselbloem) uitrekenen wat
……(?)

Hij is het eens met de gepensioneerden dat de ouderen hebben
gespaard voor hun pensioen en dat er nu een verdeling is van oud
naar jong.
Hij wil geen overleg met deelnemers en ouderen naast de SERstructuur, misschien (heel voorzichtig) wel informele bypasses.
(In de plenaire vergadering van 6 februari werden termijnen van 5-10
jaar genoemd voor een stelselherziening !)

Pensioenwiskunde
Dr. Ir. Egbertus Deetman
gaat helemaal los

2019 02 06 Bonden PensioenPro - Bollema

Het was druk in de ether, de drukpersen braakten pensioenregel na
pensioenregel uit. Er viel veel te lezen. Zo schreef Peet Vogels dat
jongeren de ouderen ‘subsidiëren’. Nooit geweten.
“Koolmees dwingt fondsen naar individueel systeem”

Mevrouw Wortmann heeft overal
verstand van

AEGON,
EERLIJK OVER
LATER

Opmerkelijk
artikel

Krantenartikelen 2019 02

Brief aan vier grote gemeenten over koopkrachtverlies

Brief aan gemeente
Amsterdam

ABP gaat op de nieuwe
toer 2018

Het onderwerp Pensioenen heeft veel concurrentie van de CO2 reductie.
Een Malieveld vol kinderen is een grote stap voorwaarts. Ook een goede
afleiding voor de Kamerleden

Duuuuuuuuuurzaamheid
Voor duurzaam wonen vindt de overheid het belangrijk dat in Nederland ook de
oudere woningen worden aangepakt. Daarom is een stichting SVn in het leven
geroepen. Gemeenten bemiddelen in het verstrekken van goedkope leningen om
isolatie, dubbel glas, vloerisolatie, zonnepanelen aan te brengen.
Maar……. Boven de 75 jaar mag je niet mee doen.

Electrische Jaguar, prijs vanaf
€ 83.000. Fisiscale voordeel per

Klachtenformulier naar SVN

auto gemiddeld € 28.000,-.
Autosubsidies ten laste van de
belasting betaler gaat 700
miljoen euro kosten.

Een lening (= geen subsidie) van
€ 10.000 voor verduurzaming
van een woning wordt
geweigerd.

In welk land wonen wij en
wat voor een regering hebben
wij?

Archief Artikelen
pensioenen verzameld

Links verwijzen
naar dit archief

Benieuwd naar welke spelletjes het Kabinet nog meer speelt?

Balletje balletje

NB: Wie beschikt
over de standpunten
van andere partijen
dan 50Plus inzake de
pensioenen, uit de
partijprogramma’s
voor de verkiezingen
20 maart ?
Graag beknopt naar
john@jenwbakker.nl
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