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Van het bestuur
Op 21 april j.l. heeft mevrouw dr. Dorothea Touwen voor de leden tijdens de algemene
vergadering een uiterst boeiende presentatie gegeven met als onderwerp “Keuzes in de
laatste levensjaren”. Met een korte inleiding van onze hoofdredacteur van Eervol is deze
presentatie op de KVEO-website geplaatst. Daarvoor kunt u terecht op de KVEO-website
onder het onderwerp Zorg en Welzijn in het tabblad Kenniscentrum.
Zie hier.
Jarenlang is de contributie voor de leden en begunstigers ongewijzigd gebleven. Op 21
april j.l. besloot de algemene vergadering de contributie met ingang van 1 januari 2023
vast te stellen op € 30,- per jaar.
In dezelfde algemene vergadering zijn de aftredende bestuursleden, Lex Kraft van Ermel
(secretaris) en Bernard Revet bekend gesteld. Als nieuw bestuurslid is benoemd Eric
Otterloo die de functie van secretaris van Lex heeft overgenomen.

Van Abel Nijdam, bestuurslid pensioenen

Behandeling Wet Toekomst Pensioenen (WTP) in 2e kamer
De afgelopen maanden is de WTP behandeld in de Tweede Kamer. De behandeling vond
o.a. plaats een aantal commissievergaderingen. U kunt het complete wetsvoorstel en alle
debatten (video) en de bijbehorende documenten hier (Een Nieuw Pensioenstelsel)
terugvinden. Vooral het debat van jongstleden 31 mei is interessant!
Op 8 juni is de wet Toekomst pensioenen ingebracht in de 2e kamer. De fracties van de
politiek partijen in de 2e kamer hebben daarop gereageerd. Die reacties vindt u hier.
De KVEO vindt, samen met de Koepel Gepensioneerden en de senioren coalitie dat de
huidige WTP sterk moet worden verbeterd. Zie KG Nieuwsbrief 28
Er volgt nog een plenair Kamerdebat over de voorgestelde wet, zo mogelijk nog voor het
zomer reces.

Indexatie bij het ABP.
Op 23 juni beslist het ABP over indexatie over 2022. Zie hier

Ook de KVEO blijft strijden voor een goed pensioen!
Zie www.kveo.nl
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Van het Veteranenfront
Op 25 juni 2022 zal de KVEO voor het eerst met een stand vertegenwoordigd zijn op de
Manifestatie Malieveld in Den Haag tijdens de Nederlandse Veteranendag 2022. De stand
staat dicht in de buurt van het Plaza Theater/ Veteranen huiskamer. Met deze
aanwezigheid probeert de KVEO nieuwe leden te werven.
KOM LANGS en bespreek uw KVEO-punten!
Een klein detachement van de KVEO, KVMO, KNVRO en NOV loopt mee in het defilé.

Geneeskundige verzorging:
Een dienstongeval of een aandoening door dienstverband kan heel wat gevolgen hebben
en kosten met zich meebrengen. Onder voorwaarden worden kosten geheel of gedeeltelijk
vergoed. Het gaat dan vaak om kosten die verband houden met hulpmiddelen zoals
hoortoestellen, prothesen, fysiotherapie en tandheelkundige verstrekkingen.
Als u recht heeft op vergoedingen of een tegemoetkoming in de kosten dan doet u
een aanvraag bij het ABP door middel van een email of een brief, waarin u aangeeft welke
geneeskundige verzorging u nodig heeft en waarom.
Voor een aanvraag per email gebruikt u het navolgende adres : brdvz@abp.nl;
Of per brief:
ABP Bijzondere Regelingen Defensie
Serviceteam Voorzieningen
Postbus 4490
6401 CZ Heerlen
Nadere informatie is te vinden op de website van het ABP:
Zie ABP-speciaal voor militairen

EERVOL
EERVOL-5 is uit. Zie EERVOL-5 (klikken) voor de pdf-versie van ons blad.
Let op: om deze uitgave te kunnen lezen dient u een wachtwoord in te voeren.
Dat wachtwoord is “kveo!1877”. (zonder aanhalingstekens.)
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