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Belangenvereniging Gepensioneerden Politie

verkiezingen bij het ABP
In de maand april kunnen de gepensioneerden bij het ABP
hun stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van het
Verantwoordingsorgaan-ABP (VO). Daarmee hebben alle ABP
gepensioneerden invloed op de beslissingen van het bestuur-ABP.
Er is veertig jaar politiek gestreden om dit recht te verkrijgen.
Moreel gezien kunnen gepensioneerden daarom bijna niet
anders meer dan hun stem uit brengen. Het is trouwens maar
eens in de vier jaren (zittingsduur VO) dat je als individuele
gepensioneerde je stem kunt laten horen.

Gepensioneerden moeten zich laten horen, want er is de
laatste jaren al veel te veel in hun nadeel besloten. Ga in je
omgeving (familie, vrienden, buurt- en clubgenoten) op zoek
naar gepensioneerde ABP-ers en vraag hen op onze kandidaten
te stemmen. Vergroot onze invloed als gepensioneerden en
laten we de macht van het getal uitbuiten. We zijn immers met
heel veel gepensioneerden, laten we dan ook met heel veel
gepensioneerden gaan stemmen.

Op de achterzijde worden de kandidaten die BPPol in de strijd
brengt voor het VO met hun idealen gepresenteerd.

Lijst 4: FOG-ABP
Federatie Onafhankelijk Gepensioneerden-ABP,
waar BPPol deel van uitmaakt.

Lijst 4 FOG-ABP (gepensioneerden)

Chris Knoet
nr. 2 van lijst 4
Een eerlijk pensioen,
nu én in de toekomst.

Zelf net met pensioen wil ik graag mijn tijd,
werkervaring, als werknemer en als werkgever
– overheid, onderwijs en gezondheidszorgen mijn vakkennis op pensioengebied nuttig
inzetten.
Een nieuw pensioensysteem, waarin zowel
de beloften uit het verleden als een gezonde
toekomst op een nette manier hun plek krijgen,
laat al veel te lang op zich wachten. Een actief en
stevig toezicht en medezeggenschap, namens
alle geledingen, zijn daar hard voor nodig.


Ik ben afkomstig uit de sector politie en wil mij
inzetten voor het behartigen van de belangen
van gepensioneerden in het algemeen en
die van politiemedewerkers in het bijzonder.
De pensioen wet- en regelgeving is er voor
gepensioneerden en werkenden. Omdat
gepensioneerden veelal ook gewerkt hebben
hebben zij ook de “pensioenpot” gevuld.
Jan Willem Brummelkamp
Omdat gepensioneerden partij zijn hebben zij
nr. 5 van lijst 4
ook recht op een goede belangen behartiging.
Helaas is in de politiek de focus wel erg gericht
Gepensioneerden staan op
het speelveld en niet ernaast. op jongeren en niet op gepensioneerden.


Koen de Maat
nr. 11 van lijst 4
Gepensioneerden dienen
gehoord te worden.

Het wettelijk toegekende recht op
medezeggenschap voor gepensioneerden
is van het allergrootste belang voor het
noodzakelijke toezicht zowel op het
functioneren van het bestuur ABP als op de
opstelling van de sociale partners. Het door de
politiek aangehangen adagium “pensioenen
moeten versoberen” dient, als zijnde
maatschappelijk en sociaal onrechtvaardig,
volledig verworpen te worden in het belang
van ALLE gepensioneerden uit ALLE
loonschalen.

