Geachte heer/mevrouw,

Gata de Gorgos, 5 februari 2015

Wij zijn zo vrij met u contact op te nemen op grond van het feit dat u een organisatie of
vereniging vertegenwoordigt met leden, die de Nederlandse nationaliteit hebben en
waaronder zich hoogstwaarschijnlijk ook mensen bevinden die inmiddels zijn gepensioneerd.
Wij willen ons graag aan u voorstellen als Verenging Belangenbehartiging Nederlands
Gepensioneerden in het Buitenland (VBNGB).

Ten tijde van de introductie van de Zorgverzekeringswet op 1.1.2006 ontstonden in Europa
belangenorganisaties van Nederlandse gepensioneerden met het doel de bestrijding van de
zeer negatieve gevolgen van genoemde wet voor de geëmigreerde gepensioneerden met
een pensioen uit Nederland, woonachtig binnen de Europese Unie, Europese Economische
Ruimte en Zwitserland; de z.g. verdragsgerechtigden. Kort daarop vormden die
belangengroepen een koepelorganisatie met de naam Stichting Belangenbehartiging
Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland.

Inmiddels zijn we 10 jaar verder in de tijd in welke periode een aantal doelstellingen konden
worden verwezenlijkt. Helaas valt in Nederland geen enkele ommekeer te bespeuren in de
heersende trend, om wetten en regels uit te vaardigen, die een sterk negatieve uitwerking
hebben op deze doelgroep, die zich in een levensfase bevindt, waarin nog slechts weinig
persoonlijke invloed kan worden uitgeoefend op de eerder genomen beslissing ten aanzien
van plaats van vestiging. Bovendien bestaat voor deze groep onvoldoende politieke
belangstelling of vertegenwoordiging om hen daartegen te beschermen.

Deze constatering heeft ertoe geleid dat bovengenoemde organisaties hebben besloten hun
inspanningen te intensiveren en daartoe een fusie aan te gaan, waartoe is opgericht de
Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland, gevestigd
in Nederland en geleid door een EU breed bestuur. De ledenbestanden zijn samengevloeid
evenals de financiële middelen en er is ook een nieuwe website tot stand gekomen, die sinds
begin februari in de lucht is ten behoeve van onze leden en sympathisanten: www.vbngb.eu.
Naast de bekende landen waar gepensioneerde Nederlanders zich vestigen en waar ook de
meeste van onze leden woonachtig zijn, willen wij ons nu ook richten tot de landen waar we
minder sterk vertegenwoordigd zijn

Ons proces vehikel, de eerder genoemde Stichting is o.a. bekend geworden door het
afdwingen van de z.g. Woonlandfactoren, de Pensioenlandzorg en de restitutie van de KOB.
In de bijlage zenden wij u de mededeling waarmee wij onze leden informeerden over de
overgang naar de EU brede organisatie alsmede ook een opsomming van de activiteiten
waar wij ons op dit moment mee bezig houden.
Ons vriendelijk verzoek aan u is ons te willen helpen de z.g. verdragsgerechtigden te
bereiken door hen onze beide bovengenoemde documenten te doen toekomen.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur

