
 

 

 

 

 

          21 augustus 2020 

Van de Redactie 
Het komt regelmatig voor dat er interessante informatie voor onze leden voorbij komt op momenten dat 
we tussen twee uitgaven van PensioenPraat zitten. Zoals bekend verschijnt deze elk kwartaal. Soms is er 
informatie die we eigenlijk sneller met U willen delen. De redactie heeft hiervoor deze NIEUWSFLITS in 
het leven geroepen. Een enkel A4-tje, zonder opsmuk, gewoon informatie. Het initiatief hieronder steunen 
wij van harte. 
 
Campagne Senioren en Veiligheid 
De Zorg, Welzijn en Wonen van de Koepel Gepensioneerden(KG) start binnenkort een campagne over  
Senioren en Veiligheid. KG werkt in september 2020 samen met het Ministerie van Justitie en Veiligheid 
(J en V) aan een campagne om mensen, in het bijzonder senioren meer weerbaar te maken tegen 
criminaliteit. Belangrijk onderdeel daarbij is het vergroten van bewustwording onder senioren. Hoe herken 
je de verschillende vormen van criminaliteit en wat kun jezelf doen om te voorkomen dat je slachtoffer 
wordt? KG is natuurlijk niet de enige partner van J en V. Andere seniorenorganisaties zoals KBO-Brabant, 
KBO- PCOB, ANBO en NOOM doen ook mee. Banken, internet- en telecombedrijven, alsmede andere 
bedrijven, instellingen en instanties zijn eveneens samenwerkingspartners bij de campagne.  
 
Wat houdt de campagne in? 

    aand. 
 

- Week 36 (1/9 tot en met 7/9): Meekijken bij pinnen 
- Week 37 (8/9 tot en met 14/9): Babbeltrucs 
- Week 38 (15/9 tot en met 21/9): Hulpvraagfraude (via WhatsApp) 
- Week 39 (22/9 tot en met 28/9): Phishing 

dinsdag is er een voorlichtingsfilmpje gericht op het thema 
van de week via internet te benaderen. 

dinsdag is het mogelijk om deel te nemen aan een webinar, waarbij een expert specifieke 
tips en adviezen geeft. Deelnemers hebben dan ook de mogelijkheid om vragen te stellen. 
 
Wat gaat KG doen? 

3 nieuwsbrieven verstrekken wij informatie over de opzet van de campagne en de achtergronden. 
KG’s social media kanalen. 

reiken via de website van KG, www.koepelgepensioneerden.nl 
 
 

Sabic: Dekkingsgraad  per 31 juli 2020: 96.8% 
            Beleidsdekkingsgraad:                99.6%, d.i. het gemiddelde van de laatste 12      
maandelijkse dekkingsgraden en gebruikt om over de toeslagverlening te beslissen.  

 Zie ook: https://spf-pensioenen.nl/overons/publicaties/nieuws/v/lang/nl/article/4981 

 
 
N.B. het Financieel Dagblad meldde eerder deze week dat Minister Koolmees bij de onderhandelingen 
over het Pensioenakkoord  heeft bepaald,, dat  de pensioenfondsen die eind 2020 boven de grens van 
90% blijven, volgend jaar niet hoeven te korten!  
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