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Het vorige jaar was een gedenkwaardig jaar. Een dikke min
was de kennismaking met het Covid-virus. Een nimmer
voorziene ontwrichting van de samenleving. Een dikke min
voor gepensioneerden was in juni de keuze van Kabinet en
regeringspartijen voor Pensioenakkoord II. Een enorme kater
was ook de steun van de vakbonden voor dit onzalige plan,
dat een terugval van de pensioenuitkering tot 40-50% in
2026 doet verwachten. Invaren genoemd, het afzinken van
een wrakke boot. Reden om de vlag halfstok te hangen.
Voor Verontruste Ouderen was de omzetting naar een
stichting een belangrijk moment, en daarop volgend het
online zetten van de tweede website www.pensioenleger.nl,
speciaal gericht op het activeren van gepensioneerden, die
zich tot dusver nog nauwelijks realiseren welke donkere wolk
zich uitrolt over hun oude dag, nu de overheid hun
gespaarde pensioengeld wil ‘vermarkten’ naar partijen die
een ruime ervaring hebben met woekerpolissen en andere
onkruid.
De verontwaardiging is groot over de machtsmiddelen
waarvan de regering zich bedient om het inmiddels enorm
toegenomen pensioenvermogen in de potten van
pensioenfondsen ver weg te houden bij de degenen voor wie
het bestemd is. Zwart wassen van wit pensioenvermogen.
De roep om herstel van democratische waarden wordt
sterker en sterker.

Waartoe de gevestigde macht van drie kabinetten Rutte in
staat bleek, is recent helder geworden door de
Toeslagenaffaire, die pijnlijk duidelijk maakte dat er een
enorme afstand is gegroeid tussen de burger en het
machtsapparaat, dat als een blok beton de burger op afstand
houdt in plaats van dienstbaar te zijn. Eerder werd dit al
duidelijk door de aardbevingsaffaire in Groningen.
2021 is ongetwijfeld de aanloop naar een pensioenaffaire,
waarvoor in 2020 een stevig fundament is gelegd. Want de
verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamer laten weinig
ruimte voor optimisme over een draaiende wind bij de
regeringspartijen. Een blik op het
verkiezingsprogrammaprogramma van CDA zegt voldoende.
Gelukkig 2021.
Hoe gelukkig dit jaar zal worden, zal in hoge mate van
onszelf afhangen. Zelfbeheersing tonen bij het ondergaan
van onaangename gevolgen van het Covid-virus, en het
weerstand bieden tegen de heersende vliegende politieke
brigade, die een groot deel van onze pensioenuitkering wil
onteigenen. Wij gaan ons daartegen teweer stellen, tot de
uiterste grenzen.

Niet het beeld van de
politieke vuist, dat
vaak is misbruikt als
teken van strijd,
gelijkheid en
broederschap.
Een vals beeld van
een toekomst, die
zich uiteindelijk
keerde tegen hen die
hierin geloofden.

Het beeld van de vuist zegt veel over onze mogelijkheden.
De vuistjes van de baby, die zich in de eerste maanden
ontwikkelen, reflexen worden bewuste handelingen. De
‘boks’ van twee volwassen vuisten, die elkaar versterken en
aanmoedigen. De opgeheven vuist die geloof in zichzelf
weerspiegelt.
De vuist die zelfvertrouwen uitbeeldt, geeft hoop en geloof in
resultaat, linksom of rechtsom. Voor 2021 vooralsnog een
lucht die de kleur van 2020 laat zien, maar die een
Pensioenleger vooruit schuift om recht te halen als het niet
gebracht wordt. Samen met andere organisaties die
hetzelfde doel nastreven.

Nu is er een politieke
elite die democratie
predikt, maar feiten in
dossiers onder
zwarte lak laat
verdwijnen.

John Bakker, v.z.

De Stichting Verontruste Ouderen wenst u
een gezond en gelukkig 2021

Een voorproefje
voor het invaren
van Koolmees?
…… DNB faalde
in zijn toezicht
………. Op hoge
leeftijd het huis
uit ……….

Conservatrix,
failliete
Verzekeraar.
Frauderende
directeur, bedrogen
verzekerden,
aangekondigde
kortingen?
(Is dit Nederland,
een quote van
Pieter Omtzigt
n.a.v. het verhoor
over de Toeslagen
affaire)
Is dit de
invaarroute die
Koolmees heeft
bedoeld?

Commentaar John
Bakker

Deze CDA’er gelooft er
wel in, veronderstellen
wij, gepensioneerden.
Maar hoe denkt hij over
het niet uitgekeerde
pensioenbedrag sinds
16 jaar, dat
onbereikbaar ligt
opgeslagen bij de
pensioenfondsen.

Wij steunen het nieuwe pensioencontract,
waarover sociale partners na vele jaren van
overleg een akkoord hebben bereikt.
Wij vinden het belangrijk dat deelnemers en
gepensioneerden zelf de keuze maken om over te
stappen………..
TK21

Netspar en
zelfbevruchting

Aanhoudende
stroom van
Projecten van
Netspar geboren uit
noodzaak of
kwestie van zelfbevruchting ?
Netspar, Network for
Studies on Pensions, Aging
and Retirement, is een
denktank en kennisnetwerk.
Netspar is gericht op een
goed geïnformeerd
pensioendebat.
Zwarte Zwanen, confrontatie
tussen Marieke Knoef van
Netspar en Rob de Brouwer.
Marieke is gericht op een
goed geïnformeerd
pensioendebat.
Rob informeert de burger
over de miljarden die bij de
pensioenfondsen over de
plinten klotsen.

Alex Brenninkmeijer
2020 12 31 Trouw
Alex Brenninkmeijer

'De toeslagenaffaire is geen bedrijfsongeluk, het systeem
faalt'
…..Volgens de hoogleraar staatsrecht leven we nu in een
land waar de wetgever, de uitvoerder én de rechtspraak
structureel zijn vergeten dat het uitgangspunt van
overheidshandelen moet zijn dat burgers behoorlijk worden
behandeld……..
….."Je kunt nog zo veel bezuinigen, je kunt het politiek
opportuun vinden om strenge law-and-order-wetgeving te
maken. Maar wat je ook als overheid doet, je mag niet tegen
de grondrechten van burgers ingaan en je moet ze
behoorlijk behandelen."……
….De affaire laat zien dat onze democratische rechtsstaat
gewoon níet functioneert…..
"De trias politica komt niet meer terug. Daarvoor zijn we te
monistisch geworden. Maar we kunnen wel voor meer
tegenkracht zorgen. Zorg dat voortaan alle wetten worden
getoetst op de beginselen van behoorlijk bestuur. Hervorm
ook eindelijk de bestuursrechtspraak in Nederland. Die moet
veel minder versnipperd worden, en zo worden
georganiseerd dat er écht onafhankelijke rechtsspraak kan
komen.

Democratie, snel
voort en
vermenigvuldig u!
p.s. u vergat de
Partij voor
Verzamelde
Loslopende
Kamerleden
(PVLK)

Het is niet niks,
dat er in de
afgelopen jaren
aan bewijs
verzameld is, dat
de overheid goed
mis zit en
gepensioneerden
heeft gekneveld.
Nu nog iemand in
het Kabinet
vinden die het wil
lezen ….

Overzicht
2020

Een overzicht van artikelen die u via de link kunt
inzien. Stuk voor stuk bewijzen dat de overheid goed
fout zit met het negeren van deze bewijzen en
boodschappen. Meer is niet is niet nodig – alles is al
gezegd en geschreven.
Frits Schuurmans Scherpe analist van het eerste uur
2020 12 11 Schuurmans Toezegging over indexering ABP pensioen.
Topprioriteit INDEXATIE
2020 11 24 ED De wet wordt al jaren omzeild Frits Schuurman
Sinds jaren vasthoudend, deskundig en met eindeloos geheugen
Drs. Rob de Brouwer Econoom Schrijver 21 mythes en onwaarheden
over ons pensioen
2020 08 22 Waarom dreigt er een enorme onteigening Rob de Brouwer
2020 07 15 Rob De Brouwer Manipulatie met de berekeningen van de
vermogens in het nieuwe stelsel
Wouter Verwoerd Een stille gracht met eindeloos geduld
2020 07 Verwoerd Model aangifte vig andere pf Door u zelf in te vullen
en te verzenden
Wilma Berkhout Oud belasting inspecteur Voorzitter ledenraad NBP.
Bestuurslid Stichting VO
2020 12 29 Ook ongekend onrecht Wilma Berkhout
Drs. Ronny van der Maaten Lid redactie kwartaalblad
Pensioenbelangen van de Nederlandse Bond voor pensioenbelangen
2020 12 Voorbereiding kort geding tegen ABP in verband met dreigende
korting
2020 03 PB Ronny van der Maaten Eigen huis naar Box 3 is slecht idee
Formulier kort tegen ABP geding_auteur_Ronny_van_der_Maaten
Ton Verlind Verlind media
2020 07 06 Ton Verlind Grootste succes van het pensioenakkoord
onderhandelaars hebben hun hachje gered
Prof. mr. dr. Van Meerten Hoogleraar Europees Pensionrecht
Universiteit Utrecht
2019 02 07 Hans van Meerten Polder moet boos op zichzelf zijn
2019 01 31 Hans van Meerten en Jeroen van Wensen Huidige
pensionroof gaat veel verder dan graai in de pensioenkas uit jaren
tachtig
Frits Bosch
2020 07 14 Frits Bosch Pensioenhervorming Deelnemers stinken er wel
in.
Adri Brink Register Accountant Groningen
2020 09 24 Wat pensioenfondsen zich moeten aantrekken Adri Brink
Prof. dr. Benard van Praag Emeritus hoogleraar Toegepaste Economie
aan de Universiteit van Amsterdam (UvA)
2019 05 27 Ned Dagblad 5 leden Verantwoordingsorgaan ABP
2019 05 27 Ned Dagblad Oplossingen 5 leden Verantwoordingsorgaan ABP
2020 12 01 Bernard van Praag Genoeg geld voor rentenierspensioen

Adri van der Wurff Oud bestuurder APG Voormalig
pensioenbestuurder Stichting Bedrijfstakpensioenfonds SBZ
2020 08 13 Laat AFM kijken naar het nieuwe stelsel Adri van der Wurff in
Pensioen Pro
https://podcasts.apple.com/us/podcast/2-dilemmas-van-eenpensioenbestuurder-met-adri-van/id1448246084?i=1000490999257
Postcast LvOP door Arend Jan Boekesteijn en Michel Visser
drs. Agnes Joseph AAG Actuaris
2020 12 drs. Agnes Joseph AAG Actuaris Vijf gekke regels in
pensioenland
John Bakker
2020 12 John Bakker Aanhoudende stroom Projecten Netspar noodzaak of zelfbevruchting

Stichting Pensioenverlies, 21 december 2020

Pensioenverlies stopt

. …….Dat betekent dat wij hebben besloten de vereniging
Pensioenverlies op te heffen en Pensioen B.V. te liquideren.
Behoudens tegenbericht gaan we ervan uit dat de leden
onder deze omstandigheden geen bezwaar hebben tegen
opheffing van de Vereniging Pensioenverlies.
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Men fluistert
dat het INVAREN
op de Hofvijver
gebeurt, maar
dat het nog even
is uitgesteld
omdat Wouter
Koolmees
watervrees
heeft.

Thema dit jaar: Pensioen is van ons, niet van Den Haag

