NIEUWSBRIEF MAART 2021
De gevraagde wisselwerking tussen de opsteller van deze Nieuwsbrief en de leden is helaas niet van
de grond gekomen en heeft slechts één reactie opgeleverd. Met daar in het advies om gericht te
vragen om uw ervaringen gedurende de corona-lockdown en de aanbeveling me zo breed mogelijk te
orienteren. M.a.w. om nog beter mijn best te doen.
Dus stelt u er prijs op om uw ervaringen te delen met de clubleden, laat mij het dan weten.
Verder zal ik trachten zoals gebruikelijk de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de
senioren belangenbehartiging in den lande voor u weer te geven.
Ik zal dit echter beknopt doen, want ik moet ook rekening houden met onze drukker Ger Blok die
hoogst waarschijnlijk bezwaren zal maken indien ik de redactie van de PCOB Nieuwsbrief in SprangCapelle zou trachten te evenaren. Zij zijn er deze maand in geslaagd om een een brief van 40 pagina’s
te produceren.
Toezending van een kopie van deze “krant” per e-mail is mogelijk op verzoek bij ondergetekende. Dit
geldt trouwens ook voor de brief van de afdeling Waalwijk bestaande uit 10 pagina’s.
Zoals gezegd zal ik me beperken tot bronvermeldingen en activiteiten ontwikkeld door o.a.: de
Koepel Gepensioneerden, KBO-PCOB, KBO-Brabant en Care Innovation Center en me niet laten
verleiden tot het geven van commentaren op het RIVM of het opsommen van “concepten omtrent
mijn persoonlijke gedachtenlijnen”.
Hiervoor kan ik u alleen maar verwijzen naar de huidige manische mediamachine met de talloze
opiniepanels die zich ”handenwrijvend” meester hebben gemaakt van de huidige coronacrisis en die
er in tegenstelling tot de horecasector waarschijnlijk behoorlijk aan verdienen.
NB: één uitzondering moet ik echter toch maken en dat is m.b.t. de sympathieke heer Ernst Kuipers,
die zich al een jaar ernstig zorgen maakt over het aantal beschikbare bedden voor coronapatienten en ons derhalve met klem aanraadt om niet ziek te worden in plaats van met zijn vuist
op tafel te slaan en er bij de minister president op aan te dringen om het aantal bedden uit te
breiden door desnoods de dure verbouwing van de Tweede Kamer uit te stellen!!! ….
(Het blijft een triest feit dat het aantal ic- en overige ziekenhuisbedden in Nederland
procentgewijs per aantallen inwoners achterblijft bij b.v. Duitsland)

Jaarvergadering: We vragen wederom begrip voor het feit dat we door de coronacrisis niet in
staat zijn om te voldoen aan de statutaire verplichting een Algemene Leden Vergadering te houden
in het begin van het jaar. Er zullen derhalve een beknopt jaaroverzicht en een afschrift van de
financiële stukken m.b.t het verenigingsjaar 2020 circuleren als een aanhangsel bij de april
nieuwsbrief.
Wellicht kunnen we in de april nieuwsbrief ook een tipje van de sluier oplichten over de te
ontplooien activiteiten voor de rest van het jaar. Ondertussen kan ik u wel geruststellen dat de
afdeling er qua financiën goed voor staat!!!
NB: Ik zal derhalve de penningmeester verzoeken om te onderzoeken of we wellicht tijdelijk kunnen
investeren in Bitcoins zodat we in de nabije toekomst met de hele club een “wereldcruise” kunnen
gaan maken i.p.v. een boottocht door West- Brabant met de Zilvermeeuw.
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Als we naar de activiteiten van de KBO-afdelingen in de diverse kernen kijken en hun respectivelijke
nieuwsbrieven er op na lezen kunnen we het volgende melden:
KBO-Oudenbosch/Oud Gastel en Hoeven : Ook bij deze afdelingen liggen de activiteiten stil en
worden de ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus en de daarmee samenhangende lockdown
nauwlettend gevolgd.
NB: Voor de goede orde moet ik u er ook op wijzen dat i.v.m. het besmettingsgevaar het Repair Café
in de Vossenberg eveneens tot nader order gesloten is.
NATUURWANDELINGEN: Wat betreft de eveneens opgeschorte wandelingen wijs ik u op een
alternatief, aangedragen door de afdeling Waalwijk. Hierin wordt gewezen op het “GRATIS BOEKJE
MOOISTE NATUURWANDELINGEN” van de vereniging Natuurmonumenten. Aan te vragen via hun
website: www.nm.nl/routeboekje.
(Dit heeft betrekking op een serie van vijf routeboekjes met o.a.een uitgave Noord-Brabant en
Limburg)
MUSEUMBUS: Verder ben ik geïnformeerd over de uitgave van een tweede magazine door de
Museum Plus Bus. Deze organisatie heeft daartoe besloten omdat het nog steeds niet mogelijk is om
met hun bus op stap te gaan. Ik heb, evenals bij het eerste magazine, verspreidt in november 2020,
een aanvraag ingediend voor 50 exemplaren welke t.z.t onder belangstellenden gedistribueerd zullen
worden.
LANDELIJKE ORGANISATIES
• (KBO-)PCOB via de servicetelefoon 030-340 06 55 kunt u van maandag t/m donderdag van
10.00 – 13.00 uur terecht voor het stellen van vragen over allerhande problemen.
(Pensioengerelateerde of juridische vragen via dezelfde telefoon op woensdag en donderdag van
13.00 - 15.00 uur)
• De organisatie spant zich in om zoveel mogelijk mensen een hart onder de riem te steken en te
inspireren tijdens de coronatijd door het onderling uitwisselen van initiatieven ontwikkeld door
de respectievelijke afdelingen. Bereikbaar via info@kbo-pcob.nl
• KBO-PCOB Vernieuwt: Volgens het laatste bericht op 15 februari 2021 is de beoogde juridische
fusie tussen Unie-KBO en de PCOB niet haalbaar gebleken en van de kaart. De ledenraden van
beide organisaties hebben echter besloten om geen punt te zetten achter de huidige samenwerking en door te gaan onder de noemer KBO-PCOB Nieuwe Stijl.
In de praktijk houdt dit in dat beide organisaties een eigen begroting zullen opstellen en dat de
plaatselijke afdelingen er in wezen niets van zullen merken. Er is echter wel besloten dat de
autonome KBO bonden, aangesloten bij de Unie-KBO, welke los staat van KBO-Brabant en de
PCOB regioconsulenten en regio-coördinatoren, blijven samenwerken met als thuisbasis het
huidige landelijk bureau in Nieuwegein. Hier zal dan waarschijnlijk het overleg plaats vinden van
de nieuwe stuurgroep, bestaande uit drie leden van enerzijds de Unie-KBO en de PCOB anderzijds, plus een onafhankelijke voorzitter. Dit college bestaande uit 7 leden en stelt vervolgens een
directeur aan die verantwoordelijk is voor het landelijk bureau. (huidige directeur Marcel
Sturkenboom)
Zoals gezegd in het PCOB Nieuwsbericht van 15 februari j.l. en min of meer bevestigd in het maart
magazine zullen we er als plaatselijke PCOB afdeling niets van merken en gewoon doorgaan met de
samenwerking met onze collega’s van KBO-Brabant in SOH verband!

De enige kanttekening die ik derhalve als voorzitter en redacteur van Halderbergse PCOB –
Nieuwsbrief hier bij wil plaatsen, is dat ik het jammer vind dat er geen plaats ingeruimd is voor
KBO-Brabant in de (Unie) KBO-PCOB Nieuwe Stijl organisatie.
• Pensioenen
KBO-PCOB, ANBO en Koepel Gepensioneerden blijven kritiek houden op de pensioenplannen van
minister Koolmees. Zij willen dat deze aangepast worden, zodat niet korten maar indexatie dichterbij
komt. Ook willen ze dat een onafhankelijke, interdisciplinaire commissie een bindend advies kan
geven over een generatie-evenwichtige verdeling van pensioenvermogen.
Kritische kanttekeningen:
Dit schrijven de organisaties in een gezamenlijke reactie op de internetconsultatie van minister
Koolmees van Sociale zaken. Commentaar Marcel Sturkenboom, directeur van KBO-PCOB:
“Na uitgebreid met onze leden, de ledenraad en het bestuur te hebben gesproken, denken we dat het
pensioenakkoord nog altijd kansen biedt op een beter pensioen. Maar evenals in december plaatsen
we een aantal kritische kanttekeningen en doen we, samen met de twee andere organisaties,
verbetervoorstellen. Die moeten er voor zorgen dat gepensioneerden na 12 jaar stilstand weer een
perspectief op indexatie hebben én het draagvlak onder het pensioenstelsel, ook onder werkenden,
wordt vergroot.”
Verbetervoorstellen
KBO-PCOB,ANBO en Koepel Gepenioneerden willen onder meer dat in het transitie-ftk (de periode
tot de invoering van het nieuwe pensioencontract) met een voorzichtig projectierendement wordt
gerekend. Dat geeft, zonder dat het andere generaties te kort doet, meer zicht op indexatie.
Marcel Sturkenboom: “De grote pensioenfondsen zijn het met ons eens: de plannen van minister
Koolmees gaan er hoogstwaarschijnlijk toe leiden dat er in de komende jaren alsog gekort moet
worden. Dat is onaanvaardbaar.
De verbetervoorstellen van de seniorenorganisaties voorkomen ook dat pensioenfondsen aan de hand
van de huidige rekenrente gaan overstappen op het nieuwe contract. Het gevolg daarvan is namelijk
dat gepensioneerden met een flinke achterstand in het nieuwe pensioenstelsel beginnen.
Ten aanzien van het nieuwe contract pleiten KBO-PCOB, ANBO en Koepel van Gepensioneerden ervoor
dat pensioenfondsen veel steviger mogen sturen op een zogenaamde indexatie-ambitie.
Marcel Sturkenboom: “Voor gepensioneerden is het van belang dat hun pensioen verhoogd wordt
met tenminste de inflatie. Pensioenfondsen moeten daar voldoende ruimte voor krijgen.”
Evenwichtig
In de komende jaren speelt het begrip evenwichtigheid een grote rol. Pensioenfondsen zijn eraan
gehouden dat zij op evenwichtige wijze met het door deelnemers opgebouwde vermogen omgaan.
Marcel Sturkenboom: “Dat is natuurlijk heel verstandig. Maar het is wel belangrijk dat je naar het
totaalplaatje kijkt en b.v. ook het tekort aan premie-inleg van de afgelopen jaren meeneemt. Wij
willen dat daarvoor goede wetgeving komt en dat pensioenfondsen ook maatwerk mogen leveren.
Een interdisciplinaire commissie moet derhalve met een bindend advies komen.
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Governance
De drie organisaties vragen vervolgens ook aandacht voor de governance structuur. Ze willen dat
gepensioneerden op alle niveaus inspraak hebben in de transitieperiode, ten tijde van de overstap en
daarna.
Marcel Sturkenboom: “Gepensioneerden krijgen een hoorrecht maar dat vinden wij onvoldoende. Zij
moeten op zijn minst adviesrecht krijgen”.
Nabestaandenpensioen
Tot slot wijzen KBO-PCOB, ANBO en Koepel Gepensioneerden op het belang van het goed regelen
van nabestaandenpensioen. De afgelopen weken hebben ze diverse signalen opgevangen dat één en
ander nog onvoldoende geregeld is in het wetsontwerp van de minister. Over dit specifieke thema
wordt daarom nog doorgesproken.
KBO-Brabant,
• Evenals alle andere bonden, voert KBO-Brabant een actieve campagne tegen oplichting en
cybercrime en vraagt voorbeelden hiervan te melden, telefonisch via: 073 – 644 40 66 of de
email aan: emostert@kbo-brabant.nl of aan Frank Hustin van het Regiobureau Integrale
Veiligheid Oost- Brabant via: info-rivob@eindhoven.nl
• Pensioenen.
In de nieuwsbrief van oktober 2019! hebben we melding gemaakt van het voornemen van KBOBrabant om een bodemprocedure tegen de Staat aan te spannen. Gemakshalve herhalen we hierbij
het toenmalige persbericht:
Quote
Stichting Pensioenbehoud en KBO-Brabant dagvaarden Nederlandse Staat.
De beide seniorenorganisaties, gesteund door de 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 de
Europeseseregels waardoor pensioenen ten onrechte al jaren niet meer geïndexeerd worden en er
binnenkort zelfs (weer) gekort moet worden
Unquote
Op 12 feb. 2021 (anderhalf jaar later) heeft de rechtbank in Den Haag eindelijk uitspraak gedaan en
geoordeeld dat KBO-Brabant en de Stichting PensioenBehoud ontvankelijk zijn in hun collectieve
vordering en op een aantal essentiële punten gelijk hebben gekregen o.a. dat bepaalde
premieovereenkomsten niet vallen onder artikel 15 van de Europese richtlijn IORP wat gaat over het
verplicht aanhouden van buffers. Dit betekent dat als pensioenfondsen feitelijk dit soort
premieregelingen uitvoeren, zij dus niet vallen onder het strenge kader van de regering en zij dus niet
onderhevig zijn aan de huidige rekenrente en de zware buffereisen.
Helaas heeft de rechtbank de vordering toch afgewezen, omdat de collectieve pensioenfondsen,
in tegenstelling tot een pensioenregeling op basis van een premieregeling, over het algemeen het
risico afdekken dat mensen ouder worden dan de gemiddelde levensverwachting.
KBO-Brabant en SPB zijn echter van mening dat de uitspraak genoeg concrete mogelijheden bevat
om in hoger beroep te gaan.
In de extra editie van “Ons Aktueel” lazen we vervolgens dat 7 belangenbehartigers met een
achterban van een half miljoen Nederlanders gaan samenwerken om een vuist te maken tegen het
pensioenbeleid van de overheid.

De partijen werken samen onder de naam “Samen voor een eerlijk pensioen” en willen dat wordt
gestopt met het verder uithollen van het pensioenstelsel. De samenwerking is een initiatief van
ConsumentenClaim, Vereniging Woekerpolis.nl. Stichting Woekerpolisproces, seniorenvereniging
KBO-Brabant, Stichting Pensioenbehoud, Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen en het Landelijk
Actiecomité “Red het pensioenstelsel”.
Volgens hen hebben de pensioenfondsen genoeg geld in kas en maken ze jaarlijks voldoende
rendement om de pensioenen van werkenden en gepensioneerden te laten meestijgen met de
kosten van het levensonderhoud. Ook kunnen eerder niet-doorgevoerde indexeringen alsnog
uitbetaald worden. Fondsen mogen niet indexeren wegens de eisen die de overheid sinds 2007 aan
fondsen stelt. Deze eisen bestonden vroeger niet en andere EU landen stellen deze eisen ook niet
aan hun fondsen stellen ze!
Buiten al de voornoemde senioren organisaties is er nauurlijk nog de KNVG (Koepel Gepensioneerden), de grootste seniorenorganisatie in Nederland met ruim 150 organisaties van gepensioneerden
waaronder KBO-Brabant en FASv.
Al deze organisaties inclusief ANBO, KBO-PCOB, NOOM , FNVSenioren en CNV Senioren Connectief)
hebben op 3 maart 2021 van 14.00 tot 17.00 uur een digitaal pensioendebat met een aantal politici.
Dit alles ter illustratie dat men in een confrontatie met het kabinet wel eens een slag kan winnen
maar dat er heel veel meer nodig is om uiteindelijk “de oorlog” te winnen. Dhr. Engel van de partij
Viruswaarheid in zijn strijd tegen de afschaffing van de avondklok en de slachtoffers van de toeslagen
affaire zullen dit zeer waarschijnlijk beamen.
.

Covid-19 vaccinaties: Wellicht ten overvloede wil ik u er nogmaals erop wijzen dat u nog steeds een
beroep kunt doen op de vrijwilligers organisatie “Graag Gedaan” . Dit geldt ook voor vervoer naar de
diverse vaccinatie lokaties. Het algemene nummer van deze organisatie is 0165 31 31 00. Laat u niet
afschrikken door de de welkomstboodschap “….Met Surplus….”. De vrijwilligerscentrale van Surplus is
namelijk gecontracteerd door de oprichters van Graag Gedaan t.w. de SOH (Samenwerkende
Ouderenorganisaties in Halderberge) voor de coördinatie van de hulpaanvragen.
(Tarief: 30 cent per km. plus € 2,50 per half uur, indien het uitloopt zal max. € 10,-- in rekening
gebracht worden)
NB: indien u problemen ondervindt laat het dan onmiddellijk weten via mijn mobiele nummer:
06 225 020 53 of per email aan jan.graafland@planet .nl .
In tegenstelling tot Graag Gedaan is de Plusbus wel een 100 % initiatief van Surplus Welzijn
Deze bus, die coronabestendig is, rijdt op afroep. Vervoer is echter gelimiteerd tot de
gemeentegrens. Tarief: € 2,50 per enkele rit. Eveneens te bestellen via tel.: 0165 – 31 31 00.
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In tegenstelling tot Etten Leur is de oprichting van een alternatieve vervoersdienst, in samenwerking met de ANWB onder de naam het “Automaatje”, nog niet van de grond gekomen.
De gemeente Halderberge, in samenwerking met Surplus en “Graag Gedaan”(lees SOHSamenwerkende Ouderen organisaties), zitten momenteel wel met elkaar aan tafel om iets
dergelijks te organiseren in de gemeente Halderberge als alternatief voor de deeltaxi.
Ondertussen herhalen we namens de SOH (Samenwerkende Ouderenorganisaties), de voornaamste
initiatiefnemer voor de oprichting en instandhouding van “Graag Gedaan”, onze oproep in het
december/januari nummer aan u om mee te helpen anderen te helpen.
Dit door u op te geven als vrijwilliger voor met name het vervoer van senioren naar de vaccinatiecentra. Aanmelden via mij 06 225 020 53 of direct aan de helpdesk via: 0165 31 31 00 .
Zoals gebruikelijk ook een greep uit enkele belangrijke telefoonnummers die in deze periode van
pas kunnen komen:
Mantelzorgondersteuners Patricia den Bakker en Tessa van Verseveld staan voor u klaar op
telefoonnummer 06-10526950 of 06-10918131. E-mail: mantelzorg.halderberge@surplus.nl
Met informatie over de avondklok, mantelzorg, cadeaubonnen en over de wet Zorg en Dwang
Verder wordt u gewezen op de mogelijkheid om te allen tijde een beroep te doen op advies en assistentie van
de door de SOH opgezette groep van: Onafhankelijke WMO-Cliëntenondersteuners binnen de

gemeente Halderberge bestaande uit de volgende personen:
Jan Zagers voor Bosschenhoofd en Hoeven
tel. 0165-502863
Jack Donkers voor Oud Gastel en Stampersgat
tel. 06-20788531
Margret Lambregts voor Oudenbosch
tel. 0165-317042
Bieneke de Waal-van der Vlies
tel. 0165-327537 of 06-26806083
Verder is het weer tijd voor het invullen van uw belastingaangifte. U kunt hierbij onder bepaalde
voorwaarden eventueel een beroep doen op de belastinginvullers van de SOH:
B.v.d Valk 0165 506 271 / Jan van Zitteren 076 503 7357 / Gied van Kier 0165 502933 of Ton Korpel
06 18 39 69 30.
Gezien het feit dat we geen van de activiteiten, gepland voor 2020, hebben uit kunnen voeren is
het met enige aarzeling dat wij u hierbij vragen om de contributie voor 2021 over te maken.
Graag op onze rekening bij de Rabobank: NL34 RABO 0149579 845 t.n.v. PCOB afd.
Halderberge, met de vermelding van contributie 2021. Evenals vorige jaren blijft de bijdrage
ongewijzigd t.w. € 30,-- voor alleenstaanden en € 50,-- voor echtparen/partners.
Op een lichtere toon: ons lid Jan Keijzer verzorgt al jarenlang het versturen van de verjaarskaarten,
welke hij tot nu toe zelf ontwierp door het recyclen van oude kaarten. Hij is echter door de voorraad
heen en op zoek naar het liefst blanco kaarten of anders gebruikte. Kunt u even checken of u er nog
wat hebt liggen? Zo ja wilt u ze bij hem bezorgen in de brievenbus in de Acaciastraat 12, in Oudenbosch Tel. 0165 315 654
Mvg: Het bestuur van de PCOB afd. Halderberge
*Jan Graafland (voorzitter/secretaris)
Cees Ampt (penningmeester) Tel. 088 0320 704, e-mail: cdampt@gmail.com
Bieneke de Waal (algemeen bestuurslid) 0165 327537 / 06-26806083
* gezien de dubbelfunctie zijn we ook als bestuur nog op zoek naar versterking!

