Agenda KBO-Afdelingen
Helmond november e.v. 2019
De tijden van de diverse activiteiten en aanvullende informatie kunnen bij de afdeling verkregen worden.

KBO-Bernadette
 13 nov.
 3 dec.
 ;l

Eten bij Loro Blonyo
Marcienne breifabriek

KBO-Brouwhuis






23
30
10
28
18

okt.
okt.
nov.
nov.
dec.

Amusementsmiddag in de Brem
Lezing OV-kaart
Van-alle-wa-markt in de Loop
Bezoek Kerstmarkt Duitsland
Kerstviering

KBO-St.Lucia






22 okt.
30 okt.
31 okt.
5 nov.
8 nov.

Brandevoortmiddag
Afsluiting fietsseizoen
KBO-Savantdiner
Lezing wensambulance
Lezing “Leven met verdriet en rouw”

KBO-Stiphout/Warande






15 okt.
22 okt.
6 nov.
12 nov.
19 nov.

Rondleiding Trudokerk
Muziekmiddag
Koffiemorgen
Kienen
Infomarkt 55+

KBO-Kring Helmond coördineert de
4 Helmondse KBO-afdelingen:
 KBO-Bernadette: Noord, Oost, Centrum en
Binnenstad (www.kbobernadette.nl)
 KBO-Brouwhuis: Brouwhuis, Dierdonk en
Rijpelberg (www.kbo-brouwhuis.nl)
 KBO-St. Lucia: Mierlo-Hout, West en Brandevoort
(www.kbo-helmondstlucia.nl)
 KBO-Stiphout: Stiphout en Warande

KBO-Kring Helmond

www.kbo-kringhelmond.nl
Secretariaat:
Frans Joseph van Thielpark 141,
5707 BZ Helmond
secretaris@kbo-kringhelmond.nl
Telefoon 0492 592166

Beste mensen,
De herfst is weer begonnen, maar dat betekent beslist niet dat de KBO ook in
de ruststand staat. Integendeel kan ik wel zeggen. Met trots kunnen wij melden dat na KBO-Brabant ook KBO-Kring Helmond haar website geheel vernieuwd heeft en een duidelijk Helmonds tintje heeft gekregen. We gaan die
natuurlijk in de toekomst verder uitbouwen en u kunt er ook de huidige en enkele voorgaande pagina’s welke we in de Loop geplaatst hebben bekijken.
Ook zijn al onze afdelingen bezig met hun eigen websites te moderniseren.
Kijk maar eens op www.kbo-kringhelmond.nl.
Daarnaast willen we op deze pagina aandacht vragen voor belangenbehartiging van de KBO. Hier geven we graag twee voorbeelden waar wij als KBO opkomen voor de belangen van onze leden. Natuurlijk zou het prachtig zijn als we nog meer leden zouden kunnen verwelkomen.
Stichting PensioenBehoud en KBO-Brabant dagvaarden Nederlandse Staat
De beide seniorenorganisaties, gesteund door Vereniging van Gepensioneerden Pensioenfonds PGB (VVG-PGB) en Vereniging van Oud Hoogovens Medewerkers (VOHM), hebben de Nederlandse Staat gedagvaard.
Zij zijn van mening dat de Nederlandse pensioenwetgeving in strijd is met
Europese regels, waardoor pensioenen ten onrechte al jaren niet meer geïndexeerd worden en er binnenkort zelfs (weer) gekort moet worden.
Pensioenfondsen ontvangen pensioenpremies en beleggen die. Na pensionering ontvangen werknemers het ingelegde geld, tezamen met de opbrengsten van de beleggingen als pensioen. Een rendement op die beleggingen van 2,5 á 3% per jaar is ruim
voldoende om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Al jaren behalen de pensioenfondsen
een rendement van meer dan 5%, waardoor het totale vermogen van alle fondsen in Nederland de afgelopen
tien jaar meer dan verdubbelde tot 1.600 miljard euro.
Een Europese richtlijn schrijft voor dat pensioenfondsen hun vermogen ‘prudent’ ofwel ‘voorzichtig’ dienen te
beleggen en het is aan de individuele lidstaten om in te vullen wat ‘prudent’ inhoudt. Tot 2007 mochten onze
fondsen er vanuit gaan dat ze een rendement op hun beleggingen zouden halen van 4%. De Nederlandse regering heeft in dat jaar echter bepaald dat ‘voorzichtig’ beleggen inhoudt dat er bij het bepalen van de opbrengsten
van de beleggingen gedaan moet worden alsof er alleen nog maar belegd wordt in risicoloze staatsleningen. Het rendement daarop is op dit
moment 0,3% en als je van deze extreem lage zogenaamde ‘rekenrente’
uit moet gaan, is dit niet genoeg om aan de toekomstige verplichtingen te
kunnen voldoen. In werkelijkheid wordt er natuurlijk niet alleen in staatsleningen belegd, maar ook in zaken die veel meer opbrengen, zoals aandelen en onroerend goed, zodat er – zelfs de crisisjaren meegerekend –
al jaren een rendement van meer dan 5% wordt gehaald. Nederland hanteert verreweg de laagste rekenrente van Europa en er is dan ook geen
enkel land in Europa waar de pensioenen op basis van deze Europese richtlijn niet meer geïndexeerd worden,
laat staan dat er gekort wordt.
In de rechtszaak die de twee organisaties tegen de Nederlandse Staat hebben aangespannen, wordt betoogd
dat de Europese richtlijn, op basis waarvan de Staat voor de extreem lage rekenrente heeft gekozen, niet geldt
voor het merendeel van de Nederlandse pensioenfondsen. De richtlijn geldt alleen voor fondsen die een gegarandeerd pensioen uitkeren en dus niet voor zogeheten CDC/premieovereenkomsten. De meeste pensioenen
zijn echter niet gegarandeerd: indexatie blijft al jaren uit, er is reeds gekort en nieuwe kortingen dreigen. Het zijn
dus CDC-/premieovereenkomsten! Dit betekent dat de richtlijn en de daaruit voortvloeiende wet- en regelgeving
niet van toepassing is op de meeste Nederlandse pensioenfondsen. Wanneer de rechter dit standpunt volgt,
vervalt de wettelijke basis onder de noodzaak van bevriezen en korten.
KBO-Brabant gaat samenwerking aan met zorgverzekeraar VGZ
Als de bladeren van de bomen vallen, vliegen u ook de aanbiedingen van zorgverzekeraars om de oren. Vóór 1
januari moet u namelijk beslissen welke zorgverzekering u kiest. Maar hoe maakt u de juiste keuze? Let u alleen
op de premie en de korting of kijkt u óók naar de kwaliteit van het pakket? KBO-Brabant wil het u zo eenvoudig
en voordelig mogelijk maken. Samen met zorgverzekeraar VGZ heeft KBO-Brabant zowel een financieel als
inhoudelijk aantrekkelijk aanbod ontwikkeld: een collectieve zorgverzekering, die gericht is op senioren en chronisch zieken.
In 2020 gaat er weer het een en ander aan uw zorgverzekering veranderen, zoals de zorgpremie, de zorgtoeslag en de inkomensafhankelijke bijdrage. Een wijziging die veel Nederlanders aangaat, is de lagere collectiviteitskorting op de basisverzekering, De maximaal toegestane korting op de basisverzekering is door de overheid
in 2020 verlaagd van 10% naar 5%. De collectieve VGZ-zorgverzekering van KBO-Brabant speelt daarop in
door u, naast een collectieve korting op uw basis- en aanvullende zorgverzekering, op andere wijze extra voordeel te bieden met meer service en ruimere vergoedingen.
Uiterlijk 12 november moeten alle verzekeraars hun polisvoorwaarden voor volgend jaar bekend hebben gemaakt. Leden die nu reeds via de KBO-collectief verzekerd zijn bij VGZ krijgen alle informatie over het KBOBrabant collectief persoonlijk thuisgestuurd. Anderen kunnen de informatie vanaf 12 november vinden op de
website via www.vgz.nl/kbobrabant en in de ONS van december vindt u straks
ook alle informatie over de nieuwe collectieve VGZ-zorgverzekering van KBOBrabant.
Of het nou om telefoonabonnement, krant of zorgverzekering gaat, bij een overstap naar een nieuwe aanbieder krijgt u doorgaans een cadeautje. Eenmalig.
Bij onze collectieve VGZ-zorgverzekering krijgt u bij een aanvullende verzekering maar liefst élk jaar een vergoeding voor uw KBO-Brabant-lidmaatschap van
€ 17,50 per verzekerde! Voldoende reden om lid te blijven of te worden van de
KBO. Vertel dit ook aan uw vrienden en bekenden.
Kijk vanaf 12 november op de website www.vgz.nl/kbobrabant voor meer informatie en/of lees de volgende editie van ONS.

