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Op 8 augustus 2019 vergadert het ledenparlement van FNV weer over de
pensioenindexering. Hoe zouden ze stemmen als ze de mening van alle
gepensioneerden in Nederland zouden volgen?
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Het blijft opletten, in Oost Nederland.
Naast de wolf is nu ook de
sabeltandtijger gesignaleerd, waarvan
iedereen dacht dat hij was uitgestorven.
Opgelet, de tijger schijnt het op uw
pensioen te hebben voorzien.

SER juni 2019
overeenstemming over
nieuw pensioen

De rook is opgetrokken, na de knal van het pensioenakkoord. De grond is
bezaaid met brokstukken en een dikke laag stof waaruit voorbijgangers nog
wat bruikbaars proberen op te vissen.

“Dijsselbloem krijgt
geen meerderheid voor
functie IMF”

Het wapenverdrag
dat Europa veiliger
maakte is definitief
dood NOS vrijdag
2 aug 2019

NETSPAR

Hollandse Zaken juli 2016
Anna Grebenchtchikova
Marike Knoeff
Jonge Democraten - D66 waardoor jongeren van nu
straks nog minder krijgen
dan ons wordt beloofd
Schuurman over
Grimbergen

De triomfen zijn gevierd. Door Koolmees, wiens gezicht verraadt dat hij zich de
Staatsman van de eeuw waant. Ook door de onderhandelaar van de eeuw,
Redder des Vaderlands, Tuur Elzinga, immer bezorg kijkend, beladen met de
smart van alle werknemers van Nederland. Helaas ook belast met het gegrom
van de achterban, die weg loopt omdat de vakbond het pensioen weer heeft
ingeruild voor een vaag verhaal. Euro’s voor kralen.
De veel geroemde Dijsselbloem geeft juist op tijd de ware bedoelingen prijs. Dat
lucht op, toch duidelijkheid: geen indexatie, extra pensioenroof als perspectief.
Gesteund door de jonge goeroes die wijsheid prediken over de situatie over 70
jaar. Wij stellen ons voor, een periode van 14 keer de duur van WOII, het is knap
om zover vooruit te kunnen zien. Trump heeft het kernwapenverdrag opgezegd.
‘Gaat u maar rustig slapen’, Colijn 1936.

In Hollandse Zaken zagen we generaties naast elkaar zitten. De 90-jarige
mevrouw Kitty Schönhage, die het nu moet doen met een afnemend pensioen
van 156 euro per maand. Naast haar zit Anna Gebrenchtchikova, die onbewogen
voorbijgaat aan zorg van mw. Schönhage. Anna rekent en passant even voor dat
wij een zware pensioenschuld mee zeulen, die is ontstaan is in oorlogstijd en
erna, toen er nog geen pensioenpremie werd betaald. Ik kijk naar haar slanke
duim, waaruit dit verhaal afkomstig is. Waar blijft de vraag uit de zaal of van
gespreksleider Grimbergen, of zij ook kan aanwijzen op welke balans deze
schuld is vermeld? Mw. Schönhage zou kunnen vertellen over de oorlog, de
crisestijd ervoor, en ook die van vlak na de oorlog. Waaruit zou kunnen blijken
dat haar aandeel in het vruchtgebruik van circulerend kapitaal wel erg gering is
geweest. Kijkend naar het kapitaal dat al is gestoken in een jong leven van 20-30
jaar, anno 2019, waar kosten noch moeite zijn gespaard voor gezondheidszorg,
onderwijs, buitenlandse vakanties, rijlessen en de vele auto’s op de grote
parkeerterreinen rond scholen.
In het panel zit ook professor Marike Knoeff, de blije hoogleraar economie. Zij
lijkt uit hetzelfde hout gesneden als Anna, jong en zeer ver vooruitziend. Beiden
verbonden met Netspar, de organisatie met een hoog Young fellow-gehalte,
waar de contouren voor het nieuwe pensioen worden getekend. Met als
uitkomst een pensioenleven lang korting voor mw. Schönhage en nog een paar
miljoen gepensioneerden. En bergen buffers voor over 60 jaar, als de rekenrente
van nul procent voor eeuwig is gevangen in permafrost.
In het panel is
gelukkig het
nuchtere
geluid van
Wilma
Schrover en
Rob de
Brouwer te
horen. Wilma,
met beheerste
boosheid, Rob
reageert met
een ‘flauwe
kul’ op het
vermeende
tekort van honderd miljard, die Anna met stelligheid noemt. Denkt Rob aan het
groeiend vermogen van de pensioenfondsen, dat over 60 jaar zo maar 3000
miljard zou kunnen bedragen? Of de vermogensgroei van alleen ABP met 20-30
miljard euro per jaar? En wellicht aan het begerig oog van de Overheid, die
eerder clandestien uit het kraantje van ABP tapte? Met dank aan Lubbers, is
Nederland een land om van te houden?

Acties zijn begonnen!
Er is gemor. Jullie schrijven al zo lang! Waarom doe je niks? Wilma Schrover gaf
een kritische facebook mopperaar lik op stuk en verwees naar de zo juist
bekendgemaakte actie van Stichting Pensioenbehoud en KBO-Brabant en op de
bankrekening voor donaties.

Documenten Schuurman

Er is hoop. Er zijn momenteel een aantal serieuze acties op gang gekomen. In
volgorde van actie in werking, vergevorderd plan, voorgenomen acties hierna
een opsomming.
De man met lange adem, Frits Schuurmans, heeft onlangs formeel Minister
Koolmees in gebreke gesteld. Deze trein loopt. Een juridisch traject, maar beslist
noodzakelijk gezien het valse spel van de Nederlandse Overheid.

Persbericht 2 Procedure
tegen Nederlandse Staat

Schuddeboom Overzicht
NBP Notities

Wit Geld Zwart Wassen

Verwoerd aan PME, zojuist
ontvangen

Stichting Pensioenbelangen, VVG-PGB enKBO Brabant hebben de handen
ineengeslagen en zullen rond september een Bodemprocedure tegen de Staat
aanvangen wegens strijdigheid van de Nederlandse pensioenwetgeving met een
Europese richtlijn, en de korting voor 8 miljoen gepensioneerden die het gevolg
is. Er wordt inmiddels een oproep gedaan vrijwillige bijdrage te leveren voor de
te verwachten juridische kosten.
Willem Schuddeboom. Voorzitter van de Nederlandse Bond voor
Pensioenbelangen. Hij heeft een aanpak opgesteld gebaseerd op de Europese
Pensioenrichtlijnen, PSW en de PW.
Stap 1 Schriftelijke vragen stellen aan EIOPA
Stap 2 Contact zoeken met de EC
Stap 3 Advies vragen aan deskundige op implementatie van Europese
Richtlijnen, eventueel bij de EC- commissie
Stap 4 De casus voorleggen aan de Raad van State
Stap 5 Ministerie SZW om toelichting vragen
Stap 6 Politici om toelichting vragen
Stap 7 Conclusies
Stap 8 Dan zien wij verder
Er is geen tijdsplan bekend, er zal wel veel tijd verstrijken voordat er conclusies
er zijn. Maar dat is beter dan nog 10 jaar korten.
John Bakker ziet een mogelijk aanknopingspunt voor een actie tegen ABP
wegens discriminatie van gepensioneerden. Aan werkenden wordt namelijk veel
meer pensioen in het vooruitzicht gesteld dan aan gepensioneerden. Basis is
een brief van mw. Nicole Beuken, directeur van het beleidsbureau die weigert
aan gepensioneerden inzicht te verschaffen op basis van ingelegde premie en
rendement, zoals in de persoonlijke pensioenpot gebeurt. Aan het College voor
de Rechten van de Mens in Utrecht is verzocht hierover een oordeel op te
stellen. Tevens heeft Minister Ollongren een soortgelijk verzoek gekregen om
het betreffende artikel in de grondwet over discriminatie (door ABP) tegen het
licht te houden, mede gezien het achterliggende belang van een grote groep
gepensioneerden.
Het Verantwoordingsorgaan ABP heeft via Bernard van Praag kennisgenomen
van het onderwerp, en heeft bericht gestuurd erop terug te komen.
JB heeft contact met ABP’ers Perton en Bezema die ook strijd voeren en hij
zoekt medestanders die de strijd tegen ABP willen ondersteunen. Veel ABP’ers,
dat zal helpen.

Welke tegenstanders moeten er worden overwonnen?
De vijand luistert mee en heeft een voorsprong. Het is nuttig kennis te nemen
van standpunten, maar het slechten van barrières is de grote opgave. In een
aantal onthullende documenten is getoond hoe de vijand werkt en wie de
vijand is. Een spannend verhaal.
Vol verbazing zal de krantlezer hebben gelezen dat ons land inmiddels een
favoriete verblijfplaats is van Ndrangheta, de wereldwijde maffiaorganisatie,

Ndrangheta
nu ook in
Nederland

Buitenhof 2016, Wortmann,
Grebrenchtchikova, Locken en
Noteboom

2016 Pieter Lakerman, DNB
onbehoorlijk bestuur

met een geschatte omzet van 14 miljard per jaar. Een strakke familieorganisatie
staat borg voor een hechte band, wie niet mee doet legt het loodje. Er is niet
veel verbeelding voor nodig om zicht te krijgen in de Ndrangheta van
Nederlandse oorsprong, ook buitengewoon actief, met lange tentakels in de
samenleving.
Zullen we die Nrangheta
noemen? Laten we het
beperkt houden tot de
Nederlandse pensioentak.
Gevestigd aan De Zuidas,
omzet minimaal 1400 miljard
per jaar, exclusief de kosten
voor pensioenbeheer. Het
regime wordt geregisseerd
vanuit de kelder van DNB, door regisseur Klaas Knot. Via een stroom van zo’n
1400 beoordelingen per jaar worden de neuzen van bestuurders van
pensioenfondsen door beoordelaars van DNB in dezelfde richting gericht.
Vrijwillig of met zekere gang naar de zijuitgang. Zie bijvoorbeeld het interview
van Marja Janssen met Pieter Lakerman.
Interessant zijn dus verbindingen met de financiële wereld, denk aan de
commissariaten van Wortmann en Beuken bij resp. Aegon en Rabo. Een
landkaart met verbindingen van invloedrijken op pensioengebied zou een
verhelderend inzicht bieden in de pensioenverzakkingen in de Nederlandse
bodem en de lengte van de ondergrondse tentakels vanuit de kelder van DNB.
Opmerkelijk is de aftakking naar de BIS bank in Basel.

Pieter Lakerman, Kafka en
DNB. dl 3
Erik Lutjens, 2019, Hoe ziet
Toekomstig Pensioenstelsel
eruit

Willem Middelkoop, Patronen
van Bedrog

Willem Middelkoop, Financiële
wereld bepaalt de politieke
agenda

Ewald Engelen, Gevolgen van
de Kapitalistische Orde

Giftig dossier - Ton Verlind

Arno Eijgenraam actuaris
Kafka en DNB dl 3
Het pensioen van de toekomst
dl 1, Lakerman, Kocken, de
Lange

Wel eens nagedacht over de legitimiteit bij het inzetten van de democratie-joker
door de regering en ondersteunende Kamerleden? Een aardige zijstap is het
pleidooi van de Denker des Vaderlands, Daan Roovers: ‘Politiek moet je niet
uitbesteden aan politici’. Een zijstap of misschien wel een grote stap
voorwaarts?
Een reeks van interviews/documenten die inzicht verschaffen in boven-en
onderwereld: Willem Middelkoop, Arno Eigenraam, Theo Kocken, Ton Verlind,
Erik Lutjens, Buitenhof 2016 (Corien Wortmann, Anna Grebenchtchikova, Theo
Kocken, Cees Noteboom), Pieter Lakerman, Ewald Engelen, Ad Broere.

De grootste inspanning komt nog.
De projecten die in gang zijn of worden gezet, zullen stuk voor stuk veel tijd
vragen. De Overheid heeft niet alleen de huid van een olifant, maar zet ook
trage stappen en kan op basis van ons belastinggeld eindeloos procederen.
Daarmee moeten we rekening houden.
Vermoedelijk is er een kansrijk project dat minder tijd vraagt. Dat is een grote
actie voor de Tweede Kamer Verkiezingen in 2021. Mobilisatie van de grote
groep gepensioneerden zal hiervoor nodig zijn. Van slaapstand naar
sloopstand. Hamvraag hierbij is hoe je de gepensioneerden persoonlijk kan
bereiken. De adresgegevens zijn in handen van de pensioenfondsen zelf, een
klein deel bij vakbonden. Een belangrijk aantal zit in lidverenigingen die zijn
aangesloten bij KNVG en NVOG. Die gepensioneerden moeten het voorlopig
doen met een glimlach van Koolmees en het geloof in de goede afloop van
beide directies.
Zijn organisaties bereid voor het doel van verkiezingen deze gegevens te delen?
De vakbond FNV was tot dusver niet bereid tot samenspel, slechts een handvol
gepensioneerde leden van de bond hebben hun stem uitgebracht voor/tegen
het pensioenakkoord. Een bevestiging dat ook het grootste deel van
gepensioneerden tot dusver buitenspel staat, en Koolmees wil dit zo houden.
Als het mogelijk zou zijn FNV en ander bonden tot samenspel over te halen zou
dat een goed ding zijn, indexatie is verder weg dan ooit. KNVG/NVOG spreken
zich nog steeds uit voor zachte massage van minister Koolmees en zullen om dit

Frans Nijhoff, ABP falend
beleggingsbeleid

Ad Broere, de geheime bank
die de wereld runt
Ad Broere en Rob de Brouwer,
SHAME on US
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Wilma Schrover versus
Blond in AD

moment hun lidverenigingen nog niet aansporen voor juridische stappen. Zie de
jongste nieuwsbrief.

Het vraagt veel organisatie om
gepensioneerden van
achterstand op voorsprong te
brengen, door met name emailadressen te verzamelen
die het mogelijk maken om in
contact te komen. Tussen
september 2019 en
september 2020 moet dit
echter mogelijk zijn. Het zal
voor politieke partijen
prikkelend zijn, geholpen door de opgestarte juridische procedures, om
kleur te bekennen.
Het is gebleken hoe het mogelijk is, zoals bij FvD, om in korte tijd een
flinke verschuiving tot stand te brengen. Wat houdt ons tegen?

En de hoofdprijs gaat naar…. Wilma Schrover

Schuurmans, Ik had een
Droom

Brief aan Ollongren
Discriminatie
gepensioneerden bij ABP

'Politiek
moet je
niet
uitbesteden
aan
politici’
(Roovers)

KNVG en NOVG, Krijgen
we nog iets te zeggen?

Dit is de zandloper die al 11
jaar leeg loopt. Wie het
rood van het bericht van
KNVG/NVOG ziet,
verwacht een zekere
opwinding.
De tekst ’Al is het geduld
nog niet op, het wil niet
zeggen dat de
seniorenverenigingen
tevreden zijn over de
toeschietelijkheid van
minister Koolmees’, doet
vermoeden dat een nieuwe
glimlach van de minister
KNVG en NVOG wel weer
gerust zal stellen.
Een nieuw zandloper
kopen die snel doorloopt, is
de oplossing. Zo duur zijn
ze niet.

NBP
Stichting Pensioenbehoud
Verontruste Ouderen
KBO-Brabant
FNV
KNVG
NVOG

Wat Kitty
Schönhage, net
als Jan van
Buiten, niet
krijgen van hun
pensioenfonds,
wat Wortmann
maar niet kan
uitleggen

Leden Tweede Kamer
Leden Eerste Kamer

Artikelen pensioenen
verzameld

Thema vandaag: Vooruit met flinke pas, opzij, opzij, opzij

