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Pensioen indexatie 2017.
Reeds in het voorjaar van 2019 heeft NN aan onze voorzitter via mail laten weten dat de
indexatie 2017 voor de zomer van 2019 afgewikkeld zou worden. Dus niet.
Deze zomer weer contact met NN opgenomen om te horen hoe het met de afwikkeling
van de indexatie staat.
Inmiddels hebben we RFS (Monique Frant nieuwe directeur HRM) gevraagd waarom
e.e.a. zo lang moeten duren voordat een definitief besluit tot stand kan komen.
En dat zit hem blijkbaar in dat bestanden bij NN niet op elkaar aansluiten en andere
personen op de functie zijn gezet om de indexatie te berekenen.
Tot op heden, terwijl deze nieuwsbrief naar alle onze leden verstuurd wordt, nog steeds
niets vernomen.
U merkt wel wij als bestuur zitten niet stil om inzicht te krijgen over indexeren maar ook
hoe het nieuwe contract 2020/2024 eruit komt te zien.
Zelfs hier zijn nog geen gegevens bekend.
Alles overziend zeer frustrerend omdat we trachten de belangen van onze leden te
behartigen.
Maar ondanks dat, onze pensioenuitkering van NN is voor 100% gegarandeerd en dat is
voor ons, in tegenstelling tot menig andere gepensioneerde in Nederland, toch wel een
zekerheid.
En zeker nu het overleg over het pensioen korten een onzekere factor is.
Naschrift: Monique werkt niet meer bij Wehkamp, wij hebben deze vragen nu
neergelegd bij Ellen Rutte.
Pensioenfonds Detailhandel
Werknemers van Wehkamp zijn sinds 2016 aangesloten bij BPFD nadat het contract met NN
niet verlengd is, voor meer info zie de website van https://www.pensioenfondsdetailhandel.nl/
Website vgwehkamp.nl
Ga eens naar onze website https://www.vgwehkamp.nl/ , daar kunt ook via de link de
informatie vinden van NVOG als het gaat om pensioen aangelegenheden en ontwikkelingen
over het nieuwe pensioenakkoord.
De komende maanden gaan we bekijken of informatie van Wehkamp op onze site gezet kan
worden, u hoort daar t.z.t. meer over.
Zorgtoeslag
Zo'n 450.000 Nederlanders hebben hun zorgtoeslag vorig jaar onnodig laten liggen, blijkt
woensdag uit een analyse van vergelijkingssite Independer. De mensen lieten daardoor
gezamenlijk ruim 100 miljoen euro liggen, claimt de site.

Mensen met lage inkomens blijken vaak terughoudend met de aanvraag, omdat ze bang zijn
de toeslag later te moeten terugbetalen. Dat is onterecht, schrijft Independer. Terugbetalen
kan alleen gebeuren als je de toeslag van tevoren aanvraagt. "Je loopt dat risico niet als je de
aanvraag over het afgesloten jaar doet en je je aanslag al hebt gehad", schrijft de
vergelijkingssite.
Een late aanvraag kan nog aardig wat geld opleveren. Volgens Independer kunnen
alleenstaanden nog tot 1.128 euro terugkrijgen. Een aanvraag samen met een partner kan bijna
het dubbele opleveren.
Tot een inkomen van 29.500 euro heb je als alleenstaande recht op zorgtoeslag. Voor een stel
geldt ligt de grens op maximaal 37.500 euro.
NVOG
Wij zijn als vereniging aangesloten bij de NVOG, voor de nieuwsbrieven zie de
website https://www.gepensioneerden.nl/

Namens het bestuur,
Met vriendelijke groet,
Jan Hoekstra.

