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Reactie op brief minister Koolmees over de kortingen op pensioenen 

19-11-2019 | Pensioenen, Algemeen 
Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer vandaag een brief gestuurd waarin hij aankondi
gt de kortingen op de pensioenen een jaar uit te stellen en de premies op de pensioenen vo
orlopig te laten zoals ... 
 

Kortingsdreiging lijkt afgewend 
15-11-2019 | Pensioenen, Algemeen 
Het lijkt erop dat de dreigende kortingen op pensioenen die het komend jaar zouden gaan 
plaatsvinden, voorkomen kunnen worden. Diverse signalen uit Den Haag wijzen daarop. Mi
nister Koolmees van ... 
 

Koepels NVOG en KNVG wachten op antwoord SER 
25-10-2019 | Algemeen 
Al heel lang koesteren de seniorenorganisaties in Nederland de wens een plekje te hebben 
aan de overlegtafel(s) van de SER, de adviesraad over sociaal-
economische vraagstukken voor regering en ... 
 

Alles over de actualiteit rond pensioenen 
18-10-2019 | Pensioenen, Algemeen 
&nbsp; Groot misverstand Helaas is er iets gruwelijk mis gegaan. Tot onze verrassing werde
n wij geconfronteerd met berichten in de (sociale) media, als zouden Joep Schouten en ik ... 
 

NVOG/KNVG vragen minister Koolmees om duidelijkheid over gemaakte afspraken 
11-10-2019 | Pensioenen, Algemeen 
Gisteren hebben de seniorenorganisaties een gezamenlijke brief gestuurd aan minister Koo
lmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In de brief uiten zij hun teleurstelling over de
 inhoud van de ... 
 

Stichting PensioenBehoud en KBO-Brabant dagvaarden Nederlandse Staat 
27-09-2019 | Pensioenen, Algemeen 
De beide seniorenorganisaties, gesteund door Vereniging van Gepensioneerden Pensioenfo
nds PGB (VVG-
PGB) en Vereniging van Oud Hoogovens Medewerkers (VOHM), hebben de Nederlandse St
aat gedagvaard. Zij ... 
 

Wie langdurige zorg nodig heeft moet daarvoor vaak diep in de buidel tasten 
13-09-2019 | Koopkracht, Algemeen 
&nbsp; Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van KNVG, NVOG, FASv, KBO-
PCOB en NOOM. De eigen bijdrage kan oplopen tot boven de &euro; 1.100 per maand voor
 mensen met AOW en een aanvullend ... 
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Zo wordt het pensioenakkoord verder uitgewerkt 

16-08-2019 | Pensioenen, Algemeen 
&nbsp;In september horen wij pas officieel van de stuurgroep &lsquo;uitwerking pensioena
kkoord&rsquo; wat de rol van de seniorenorganisaties gaat worden en wat het antwoord z
al zijn op onze daarop ... 
 

Krijgen we nog iets te zeggen? 
27-07-2019 | Pensioenen, Algemeen 
Op 4 juni boden de KNVG en NVOG een pensioenpetitie aan aan de Tweede Kamer waarin 
werd aangedrongen kortingen te vermijden, indexatie mogelijk te maken en vooral te bevo
rderen dat de gepensioneerden ... 
 

Kwartaal en halfjaarcijfers pensioenfondsen goed maar toch dreigend 
19-07-2019 | Pensioenen, Algemeen 
De meeste pensioenfondsen hebben inmiddels de cijfers over het tweede kwartaal van dit  
jaar gepubliceerd. Goede beleggingsresultaten, verder dalende rente en per saldo daardoor
 dalende ... 
 

Seniorenorganisaties sturen brief aan minister Koolmees 
28-06-2019 | Pensioenen, Algemeen 
&nbsp; In onze&nbsp;nieuwsbrief 27&nbsp;informeerden wij u dat &nbsp;NVOG&nbsp;en 
KNVG positiefkritisch staan&nbsp;tegenover het begin&nbsp;juni genomen principebesluit 
voor een toekomstbestendig ... 
 

Eerste Geldmaat in gebruik genomen 
13-06-2019 | Zorg & welzijn, Algemeen 
Eerste geldmaat onthuld Woensdag 12 juni&nbsp;heeft&nbsp;Geldmaat samen met ABN A
MRO, ING en de Rabobank de eerste &lsquo;geldmaat&rsquo; in Soest onthuld. Dit was&n
bsp;het startschot voor de ... 
 

PERSBERICHT: Gepensioneerden positief-kritisch over principe pensioenakkoord 
10-06-2019 | Pensioenen, Algemeen 
Gepensioneerden positiefkritisch over principe pensioenakkoord &nbsp; De gepensioneerd
enkoepels KNVG en NVOG hebben veel waardering voor de inzet van minister Koolmees en 
de sociale partners om te ... 
 

Reactie KNVG/NVOG op pensioenakkoord 
08-06-2019 | Pensioenen, Algemeen 
NVOG en KNVG hebben waardering voor het bereike principe akkoord over pensioenen en 
schrijven in een brief aan de minister van SZW en aan de vaste Tweede Kamer commissie&
nbsp;welke inhoudelijke ... 
 

Pensioenpetitie, gesprek met minister Koolmees en het pensioenakkoord 
06-06-2019 | Pensioenen, Algemeen 
Dinsdag 4 juni heeft een delegatie van jongeren- en seniorenorganisaties aan het eind van 
de middag een gesprek gehad met minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenhe
id (SZW). Van die ... 
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PERSBERICHT: Pensioenpetitie aangeboden aan Tweede Kamer 
04-06-2019 | Pensioenen, Algemeen 
Vanmiddag heeft een delegatie van KNVG/NVOG een petitie aangeboden aan de vaste Twe
ede Kamercommissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en daarmee hun eis op tafel g
elegd om deel te nemen aan de ... 
 

Netwerkbijeenkomst Pensioenen 03.06.2019 
03-06-2019 | Pensioenen, Algemeen 
&nbsp; Presentaties 03.06.2019 Swalef reader ... 
 

ANWB AutoMaatje 
17-05-2019 | Zorg & welzijn, Algemeen 
KNVG en NVOG zijn deelnemers in het Pact voor de ouderenzorg. Dit programma gericht op
 het verbeteren van het welzijn van de ouderen, kent een drietal programmaonderdelen: E
en tegen ... 
 

Nieuwe STER reclamespot voor MijnPensioenpetitie.nl 
16-05-2019 | Pensioenen, Algemeen 
Ter ondersteuning van MijnPensioenpetitie is vandaag een nieuwe reeks radiocommercials 
van start gegaan. De 132 spotjes worden t/m zondag 26 mei uitgezonden op NPO Radio 1, 
4 en 5. Beluister hier de ... 
 

Petitie: 30.000 handtekeningen maar nog niet genoeg 
16-05-2019 | Pensioenen, Algemeen 
Gisteren tikte de teller van de Pensioenpetitie de&nbsp;30.000 aan. Dat is een mooi getal e
n daar zijn wij blij mee&nbsp;maar de kop van dit artikel zou eigenlijk moet eigenlijk luiden: 
... 

PRESENTATIES THEMADAG ZORG 27.03.2019 
14-05-2019 | Zorg & welzijn 
Hieronder de links naar de verschillende presentaties Henk Reinen - Pact voor de Ouderenz
org Don van Sambeek - Zorg voor elkaar Yvonne Witter - Klaar voor de vergrijzing? Menno T
igelaar - ... 
 

PERSBERICHT: Pensioenpetitie al meer dan 25.000 keer ondertekend. 
10-05-2019 | Pensioenen, Algemeen 
Gepensioneerden scharen zich massaal achter de internetpetitie van de koepels van gepens
ioneerden, die eisen dat korting op de pensioenen wordt voorkomen en dat de gepensione
erden worden betrokken ... 
 

Petitie: nog veel meer handtekeningen nodig. 
04-05-2019 | Pensioenen, Algemeen 
Zoals u ongetwijfeld heeft gemerkt zijn NVOG en KNVG een petitie gestart onder de&nbsp;t
itel "Niet korten, wel indexeren. Geen pensioenakkoord zonder gepensioneerden".&nbsp;H
et doel van de petitie is ... 
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Vertegenwoordigers van gepensioneerden moeten op gelijkwaardige basis deelnemen aan het 
pensioenoverleg. 

26-04-2019 | Pensioenen, Algemeen 
NVOG en KNVG hebben een brief gestuurd aan de partijen die aan de onderhandelingstafel
 voor een nieuw pensioenstelsel zitten. Zij hebben het vertrouwen in dit overlegorgaan verl
oren en hebben dat ... 
 

PERSBERICHT: Vertrouwen in pensioenonderhandelaars is weg. 
26-04-2019 | Pensioenen, Algemeen 
Gepensioneerden slaan alarm met brieven, radiocampagne en petitie.&nbsp; De Nederland
se gepensioneerden hebben geen vertrouwen meer in de pensioenonderhandelaars. Dat ze
ggen de organisaties van ... 
 

Verslag van Congres "Aan tafel met: Pact voor de Ouderenzorg". 
12-04-2019 | Zorg & welzijn, Algemeen 
Het doel van de pactbijeenkomt &lsquo;Aan tafel met pact voor de ouderenzorg&rsquo; 28
 maart was om mensen en partijen binnen en buiten de wereld van zorg elkaar te laten vind
en op het gebied van ... 
 

Ministerie en CBR reageren op gezamenlijke brief KNVG/NVOG 
29-03-2019 | Algemeen 
Eind januari stuurden wij samen met KNVG een brief aan het Ministerie waarin wij onze on
gerustheid uitspraken over de steeds langer wordende wachttijden bij de afgifte van rijbewi
jzen en waarin wij ... 
 

Tweede Kamer neemt motie cash betalen aan 
05-03-2019 | Koopkracht, Algemeen 
In onze nieuwsbrief van jongstleden vrijdag publiceerden wij een tweetal artikelen over het
 betalen met contant geld bij apotheken. Veel apotheken houden vast aan het pin-
only beleid waarmee men ... 
 

PERSBERICHT: NVOG en KNVG doen oproep aan minister via de STER 
26-02-2019 | Pensioenen, Algemeen 
&lsquo;Jongeren en gepensioneerden aan onderhandelingstafel voor draagvlak&rsquo; De 
twee gepensioneerdenkoepels KNVG en NVOG starten op 1 maart een intensieve radiocam
pagne. In STER-spotjes roepen ... 
 

NVOG en KNVG gaan de ether in. 
22-02-2019 | Pensioenen, Algemeen 
De werkgroep seniorenactie (de gezamenlijke seniorenorganisaties) heeft na de debatmani
festatie van 19 november besloten om, in verband met beschikbare tijd en energie van me
nsen, nog een drietal ... 
 

Koepelvoorzitters "Voor de zomer tóch een pensioenakkoord". 
15-02-2019 | Pensioenen, Algemeen 
&nbsp; Als de verhoging van de AOWleeftijd voor bepaalde tijd minder snel wordt doorgev
oerd, is er een mogelijkheid voor een nieuw pensioenakkoord. Ouderen en jongeren kunne
n met deze aanpak in de ... 
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PERSBERICHT - NVOG en KNVG kritisch over 10-puntenplan minister Koolmees 
03-02-2019 | Pensioenen, Algemeen 
&nbsp; Als reactie op de brief van minister Koolmees aan de Tweede Kamer van afgelopen 
vrijdag, waarin hij aangeeft dat hij nu zelf door gaat met het aanpassen van het pensioenst
elsel, hebben KNVG ... 
 

Presentaties Algemene Vergadering 28.11.2018 
26-11-2018 | Algemeen 
Presentatie voorzitter Jaap van der Spek Presentatie Koopkracht - Maarten Maas Presentati
e Zorg - Joop ... 
 

Seniorenorganisaties pleiten voor Breed Nationaal Pensioenakkoord 
20-11-2018 | Pensioenen, Algemeen 
&lsquo;Pensioenakkoord onbestaanbaar zonder steun ouderen en jongeren&rsquo; 
&nbsp;Acht seniorenorganisatie hebben minister Koolmees van Sociale Zaken vandaag hun 
Kader voor een nieuw ... 
 

ZORGSPECIAL: De zorgverzekering in 2019 
17-11-2018 | Zorg & welzijn, Algemeen 
De zorgverzekering in 2019. Zoals ieder jaar omstreeks deze tijd hebben de zorgverzekeraar
s hun premie voor de zorgverzekering 2019 gepubliceerd. Het ministerie rekende in de begr
oting met een ... 
 

Pin-only beleid gemeenten: contant betalen moet mogelijk blijven 
26-10-2018 | Algemeen 
Bijna twee jaar lang hebben verschillende seniorenorganisaties, waaronder NVOG, ervoor g
epleit om inwoners van Nederlandse gemeenten de mogelijkheid te blijven bieden geldtran
sacties aan de ... 
 

Platform Toekomstbestendigheid Pensioenfondsen TBPF 
24-09-2018 | Pensioenen, Algemeen 
&nbsp; NVOG heeft haar leden ondergebracht in een aantal&nbsp;platforms. Deze platfor
ms bestaan uit pensioen-verenigingen en ouderen/seniorenverenigingen&nbsp;met een ... 
 

PERSBERICHT -Troonrede en Miljoenennota 
18-09-2018 | Algemeen 
Persbericht KNVG en NVOG inzake Troonrede 
 

Honderduizenden senioren lopen risico geld te laten liggen 
13-09-2018 | Koopkracht, Algemeen 
&nbsp; 13-09-2018 230.000 senioren-
huishoudens missen mogelijk huur- of zorgtoeslag. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van 
vijf organisaties voor senioren en gepensioneerden. KBO-PCOB, ... 
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CPB Koopkrachtramingen voor 2018 en 2019. 
17-08-2018 | Koopkracht, Algemeen 
Koopkracht: CPB Ramingen voor 2018 en 2019. Afgelopen donderdag 16 augustus heeft het
 CPB (Centraal Plan Bureau) de conceptramingen voor dit jaar en volgend jaar gepubliceerd.
 Deze zullen gebruikt ... 
 

Oproep MijnLandbouwPensioen: Stem voor uw eigen pensioen! 
27-07-2018 | Pensioenen, Algemeen 
&nbsp; De vereniging van gepensioneerden MijnLandbouwPensioen nodigt alle leden van a
ndere verenigingen die ook nog een (klein) pensioen van BPL-
Pensioen ontvangen uit om gebruik te maken van het ... 
 

Projectupdate gezamenlijk geldautomatennetwerk ABN AMRO, ING, Rabobank en Geldservice 
Nederland. 

26-07-2018 | Koopkracht, Algemeen 
ABN AMRO, ING, Rabobank en Geldservice Nederland (GSN)&nbsp;werken momenteel inte
nsief aan de ontwikkeling van een gezamenlijk en geoptimaliseerd landelijk netwerk van gel
dautomaten dat eind 2020 ... 
 

PERSBERICHT - Gepensioneerden zijn de losse uitspraken over pensioenen en de gevolgen ervan zat. 
25-06-2018 | Pensioenen, Algemeen 
Gepensioneerden zijn de losse uitspraken over pensioenen en de gevolgen ervan zat &ldqu
o;Roep alle betrokken partijen bij elkaar om te komen tot een oplossing met draagvlak&rdq
uo; &nbsp; Eerst ... 
 

PERSBERICHT - Geen pensioenakkoord als de gepensioneerden er niet mee akkoord gaan. 
01-06-2018 | Pensioenen, Algemeen 
... 

Berichten uit kabinet en parlement over koopkracht, inkomen en AOW. 
12-04-2018 | Koopkracht, Algemeen 
AOWleeftijd Op dinsdag 3 april jl. is een groot aantal moties in de Tweede Kamer in&nbsp; 
stemming gebracht. De moties die voortkwamen uit eerder overleg over pensioenen in de 
Commissie SZW ... 
 

Hervorming pensioenstelsel blijft moeilijk. 
06-04-2018 | Pensioenen, Algemeen 
Minister Wouter Koolmees (D66) van Sociale Zaken heeft er 'alle vertrouwen in dat 'op kort
e termijn' een akkoord wordt bereikt over hervorming van het pensioenstelsel. Dat schrijft 
hij woensdag in ... 
 

Minister Koolmees: "SER nu aan zet". 
23-03-2018 | Algemeen 
Dinsdag 20 maart zaten vertegenwoordigers van KNVG/NVOG, KBO-
PCOB, ANBO, NOOM, Senioren CNV, FNV en De Unie (VCP) bij minister Koolmees van SZW (
en 4 ambtenaren) aan tafel voor een eerste ... 
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PERSBERICHT: "Steun wetsvoorstel 50PLUS" 
12-03-2018 | Pensioenen, Algemeen 
Koepels gepensioneerden aan Tweede Kamer: &nbsp; 'Steun wetsvoorstel 50PLUS" 
&nbsp; De koepels van verenigingen van gepensioneerden, KNVG en NVOG, hebben de Tw
eede Kamer vandaag opgeroepen in te ... 
 

Informatie over parkeren bij bezoek aan NVOG 
27-02-2018 | Algemeen 
Vanaf 1 maart aanstaande zal het parkeerterrein bij het winkelcentrum en de parkeergarag
e afgesloten worden middels slagbomen.&nbsp;Er wordt en nieuw parkeersysteem ingevoe
rd. Dit systeem maakt ... 
 

Ouderen de dupe van pensioenbeleid. 
15-02-2018 | Pensioenen, Algemeen 
Die ouderen eten de pensioenpotten leeg!&rdquo; 
&ldquo;De verwende jongeren moeten niet zeuren!&rdquo; Er is bijna geen thema waarin 
de generatiekloof tot fellere discussies leidt dan de ... 
 

MijnLandbouwPensioen aangesloten bij NVOG 
15-02-2018 | Algemeen 
Sinds kort is MijnLandbouwPensioen aanhgesloten bij NVOG.&nbsp;De vereniging komt op 
voor de belangen van de gepensioneerden&nbsp;en bevordert de medezeggenschap in het
 pensioenfonds Landbouw. Lees ... 
 

Wie doet wie tekort? 
06-02-2018 | Pensioenen, Algemeen 
Op 5 februari hebben NVOG en KNVG een brief gestuurd aan de Commissie Sociale Zaken e
n Werkgelegenheid onder bovengenoemde ... 
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