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FPVG-SECRETARIS, JOS DUCHEINE

Van de redactie

Bij het schrijven van de inleiding voor Van de redactie zoek ik altijd
naar positieve woorden. Terugkijkend constateer ik dat het de
laatste jaren meestal niet echt vrolijke woorden waren. En ook nu
is er op het gebied van pensioenen en zorg weinig reden tot 
vrolijkheid. Maar, we hadden een prachtige zomer.

Deze zomer maakte het kabinet
trots bekend dat alle werkenden
in 2016 fors meer koopkracht
zouden hebben. De gepensio-
neerden leken vergeten. Maar,
er werd gerepareerd. Het beste
wat je er van kan zeggen, is dat
niet alle ouderen er op achteruit
gaan. U leest erover in de bijdrage
Koopkrachtontwikkeling ouderen
2016.

In een stukje over het juridische
fonds legt het bestuur uit wat
de huidige status van de juridische
reserve is.
En natuurlijk treft u ook weer
het verslag over het 3de kwartaal
aan van het Philips Pensioen-
fonds.

Tenslotte kunt u in een column
lezen hoe je op een “ludieke”
manier aan kun kijken tegen hoe
de politiek bezig is met pensioe-
nen.

JOS DUCHEINE

Zoals gebruikelijk opent het 
Senioren Bulletin weer met Van
de bestuurstafel door onze voor-
zitter. Het beschrijft weer waar
wij als Federatie mee bezig zijn.
In een bijdrage van Just Slakhorst
leest u over de activiteiten op
het gebied van de landelijke be-
langenbehartiging door de Koe-
pel van Nederlandse Verenigingen
van Gepensioneerden (KNVG).
Rond deze tijd worden de zorg-
premies voor 2016 bekend. Theo
Tromp praat ons vast bij over de
stand van zaken in zorg en zorg-
verzekering.

Kopij
De redactiecommissie ont-
vangt graag artikelen en/of in-
gezonden brieven van lezers
van het Senioren Bulletin (SB)
die relevant zijn voor gepen -
sioneerden en Philips gepen -
sioneerden in het bijzonder.
Plaatsing, al dan niet verkort,
in een volgend SB wordt be-
oordeeld door de redactie en
moet niet in strijd zijn met de
doel stelling van de Federatie.
Bijdragen voor het februari-
nummer zijn welkom tot 22 
januari 2016.
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Na het zomerreces is in de afge-
lopen maanden weer veel ge-
beurd en in beweging gezet.

Allereerst is begin september
onze pensioencommissie formeel
benoemd. De taak van deze com-
missie is om het bestuur te advi-
seren over mogelijke keuzes die
kunnen of moeten worden ge-
maakt als gevolg van de veran-
derende pensioenwetgeving.

Het Quo Vadis project binnen de
Federatie is een volgende fase
ingegaan. Doel van het project
is om te onderzoeken hoe de 
Federatie het best toekomstbe-
stendig kan worden  georgani-
seerd. De drie commissies hebben
hun werkzaamheden opgepakt.
De adviezen worden vóór kerstmis
verwacht.

Het nieuwe Verantwoordingsor-
gaan (VO) van Philips Pensioen-
fonds is aan de slag gegaan en
heeft zich gebogen over de aan-
vangshaalbaarheidstoets zoals
deze door het Philips Pensioen-
fonds vóór 1 oktober bij De Ne-
derlandsche Bank (DNB) moest
worden aangeleverd.

Helaas heeft Nico Bruijel wegens
zakelijke beslommeringen in de
privésfeer afstand gedaan van
zijn positie in het  VO. Zijn op-
volger is de heer Ad Verhagen.
Wij vertrouwen erop dat Ad met
zijn ruime operationele en be-
stuurlijke ervaring een belangrijke
bijdrage kan leveren aan het Ver-
antwoordingsorgaan.

Van de bestuurstafel

In middels is duidelijk geworden
dat de splitsing van Philips in 
Philips Healthtech en Lighting
Solutions op 1 februari 2016 een
feit zal zijn. De Federatie zal de
gevolgen voor het Philips Pen -
sioenfonds en de gepensioneer-
den nauwlettend volgen. Het
moge duidelijk zijn dat de Fede-
ratie geen enkele negatieve con-
sequentie voor het Fonds en de
Philips gepensioneerden zal dul-
den.

Over de ontwikkelingen in de
Koepel van Nederlandse Vereni-
gingen van Gepensioneerden
(KNVG) vindt u, in dit nummer,
een bijdrage van Just Slakhorst.

NAMENS HET DAGELIJKS BESTUUR

ROEL FONVILLE

VOORZITTER
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De activiteiten van de KNVG zijn
te volgen op haar website:
www.knvg.nl.

Deze activiteiten vallen ruwweg
in drieën uiteen:
• Reacties op plannen van en 
stellingnames door de politiek 
en verschillende maatschappe-
lijke organisaties.

• Beïnvloeding van de beeldvor-
ming over ouderen middels de 
websites “Pensioenleugen” en 
“Loon voor later”.

• Het uitwerken van alternatieve 
plannen voor ons pensioen-
systeem.

De eerste twee activiteiten zijn
vooral reactief en omvatten al-
ternatieven c.q. gefundeerd com-
mentaar op door anderen ge-
ventileerde denkbeelden. Niet ie-
dereen is daarmee gelukkig, maar
de KNVG wordt er door onge -
nuanceerde stellingnames van
b.v. politieke partijen, jongeren
organisaties of De Nederlandsche
Bank (DNB) veelal toe gedwon-
gen.

Dat neemt niet weg dat de KNVG
een constructieve organisatie is
die ook de samenwerking zoekt
met zowel andere ouderen or-

ganisaties als ook met b.v. sociale
partners. Langs die weg komt de
KNVG met alternatieve voorstel-
len. 

Als voorbeelden noem ik de rap-
porten “Naar een nastrevens-
waardig pensioen” uit september
2014 en “Mogelijke richting voor
een nieuw pensioenstelsel – In-
dividueel Solidair Definted Con-
tribution (ISDC)” uit mei 2015.

In het eerste rapport wordt ge-
probeerd door een aantal aan-
passingen het huidige systeem
toekomstbestendig te maken on-
dermeer door de buffereisen dras-
tisch te verlagen en te rekenen
met een vast en uniform rende-
ment van 2,7% (+ 2% Inflatie). 
Aangetoond werd, dat dit bij de
huidige premies voldoende is
voor een waardevast pensioen.
Het ISDC borduurt voort op al-

ternatief IV van het SER rapport
over het pensioen van de toe-
komst. In deze variant, die brede
steun kreeg, worden de pen -
sioenen meer geïndividualiseerd.
Ieder bouwt een voor hem in-
zichtelijke pensioenpot op die
collectief wordt belegd. In de
door de gezamenlijke pensioen-
commissie van KNVG en Neder-
landse Vereniging van Organisa-
ties van Gepensioneerden (NVOG)
uitgewerkte variant ligt de nadruk
op de solidariteit.
Geïnteresseerden kunnen beide
rapporten terugvinden op bo-
vengenoemde website of opvra-
gen bij ons secretariaat.

De KNVG zal voortgaan voorstel-
len van derden constructief te
becommentariëren alsmede zelf
voorstellen te genereren.

JUST SLAKHORST

De KNVG

Met zijn 40 lidverenigingen, waaronder de Verenigde Bonden
Overleg Brabant (VBOB) als geassocieerd lid zonder stemrecht,
heeft de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneer-
den (KNVG ) rond de 250.000 leden en is daarmee de grootste 
vertegenwoordiger van de gepensioneerden.
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sioneerden met een hoger aan-
vullend pensioen van rond de 
€ 2.000,- per maand en hoger,
gaan er op achteruit. Hun aan-

vullend pensioen wordt niet geïn-
dexeerd en ze moeten meer be-
talen aan de inkomensafhanke-
lijke zorgpremie.

Inleiding
Toen het kabinet aankondigde
voor 2016 € 5 miljard in te zetten
voor de koopkracht van werken-
den, leken de ouderen, gepen -
sioneerden, opnieuw het kind
van de rekening.
Al snel echter kwam de toezeg-
ging, dat alles in het werk gesteld
zou worden om de negatieve 
effecten voor gepensioneerden
“te repareren”.
Dat leidt dan tot de volgende
trotse tekst van het ministerie
van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid (SZW):
“Meer koopkracht in 2016.
Ruim 80 procent van de mensen
gaat er in 2016 financieel op
vooruit. De belastingen op werk
gaan omlaag. Van deze verlaging
profiteren werkenden met een
laag inkomen het meest. Gemid-
deld genomen gaan mensen met
een baan er 2,6% op vooruit,
dat is al snel 750 euro netto per
jaar. Werkende ouders krijgen
meer kinderopvangtoeslag. Maar
ook mensen in een uitkering en
gepensioneerden gaan er gemid-
deld iets op vooruit”.

Bovenstaande tekst geeft maar
een beperkt beeld van de wer-
kelijkheid. Zeker, veel mensen
gaan er in koopkracht op vooruit,
ook gepensioneerden, maar veel
gepensioneerden gaan er ge-
woon weer op achteruit.

Gepensioneerden profiteren min-
der dan werkenden van de be-
lastingverlaging. Dit komt onder
andere omdat de aanvullende
pensioenen niet stijgen. Gepen-

Koopkrachtontwikkeling ouderen 2016

T A B E L  1

Inkomen alleenstaanden Koopkrachtmutatie
p/jaar p/maand

AOW +ap: € 0,- 0,8% € 11
AOW +ap: €   2.500,- 0,9% € 13
AOW +ap: €   5.000,- 0,7% € 11
AOW +ap: € 10.000,- 0,1% €   1
AOW +ap: € 20.000,- - 0,5% - € 13
AOW +ap: € 40.000,- - 1,4% - € 46
AOW +ap: € 60.000,- 0,3% € 12
AOW +ap: € 75.000,- 0,1% €   5

AOW +ap € 5.000,- en €  50.000,- vermogen - 1,5% - € 22 
AOW +ap € 5.000,- en € 100.000,- vermogen -1,5% - € 22

Inkomen echtparen Koopkrachtmutatie
p/jaar p/maand

AOW +ap: € 0,-; app: € 0,- 0,4% €   7
AOW +ap: €   2.500,-; app: € 0,- 0,6% € 13
AOW +ap: €   5.000,-; app: € 0,- 0,5% € 11
AOW +ap: € 10.000,-; app: € 0,- 0,4% € 10
AOW +ap: € 20.000,-; app: € 0,- - 0,6% € 17
AOW +ap: € 40.000,-; app: € 0,- - 1,3% - € 49
AOW +ap: € 60.000,-; app: € 0,- 0,2% €   8
AOW +ap: € 75.000,-; app: € 0,- 0,0% €   1

AOW +ap: € 20.000,-; app: €   5.000,- - 0,5% - € 15
AOW +ap: € 30.000,-; app: €   7.500,- - 1,2% - € 44
AOW +ap: € 40.000,-; app: € 10.000,- - 1,2% - € 55
AOW +ap: € 50.000,-; app: € 12.500,- - 1,2% - € 61
AOW +ap: € 75.000,-; app: € 18.750,- - 0,2% - € 11

AOW +ap € 5.000,-; app: € 0,- 
en € 100.000,- vermogen -1,8% - € 35
AOW +ap € 5.000,-; app: € 0,- 
en € 150.000,- vermogen -2,4% - € 44
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Ouderen met een lager inkomen
en meer dan € 20.000,- spaargeld
per persoon gaan meer belasting
over hun spaargeld betalen. Ook
kunnen ze daardoor het recht
op toeslagen verliezen.

In dit artikel zetten we de koop-
krachtplaatjes van een aantal
voorbeeld huishoudens van ge-
pensioneerden op en rijtje.
Deze koopkrachtplaatjes laten
koopkrachtmutaties zien, de ver-
andering van de inkomsten en
uitgaven van jaar op jaar. Daarbij
verandert er niets behalve de ge-
middelde verwachte verandering
van het inkomen, het bruto-net-
totraject en de verwachte inflatie.
Het zijn statische koopkrachtmu-
taties.

De bronnen die we gebruiken
zijn informatie en publicaties van
het ministerie van SZW, het 
Nationaal Instituut voor Budget-
voorlichting (Nibud), de Koepel
van Nederlandse Verenigingen
van Gepensioneerden KNVG) en
de Nederlandse Vereniging van
Organisaties van Gepensioneer-
den (NVOG).

In de tabellen staat de afkorting
ap voor: aanvullend pensioen en
app voor: aanvullend pensioen
partner.

Koopkrachtveranderingen zonder
zorgkosten (Tabel 1)
Alleenstaande ouderen met alleen
een AOW-uitkering of met een
klein aanvullend pensioen gaan
er zo’n 0,8 procent op vooruit.
Vanaf een aanvullend pensioen
van € 5.000,- neemt dat af. Bij 
€ 20.000,- daalt de koopkracht.
Bij € 40.000,- euro (tot € 60.000,-
euro voor echtparen) daalt de
koopkracht met bijna 1,5 procent.

Bij nog hogere inkomens is de
koopkrachtverandering weer iets
positief. Dit komt met name door
de verlenging van de derde be-
lastingschijf.

Koopkrachtveranderingen met
zorgkosten

In tabel 2 staan de koopkracht-
veranderingen weergegeven
voor verschillende voorbeeld-
huishoudens met zorgkosten.

T A B E L  2

Inkomen alleenstaanden Koopkrachtmutatie
p/jaar p/maand

AOW +ap: € 0,- 0,7% € 10
AOW +ap: €   2.500,- 0,7% € 11
AOW +ap:  €   5.000,- 0,6% € 10
AOW +ap: € 10.000,- 0,0% €   0
AOW +ap: € 20.000,- - 0,6% - € 14
AOW +ap: € 40.000,- - 1,5% - € 47
AOW +ap: € 60.000,- 0,3% - € 11
AOW +ap: € 75.000,- 0,1% €   3

Inkomen echtparen Koopkrachtmutatie
p/jaar p/maand

AOW +ap: € 0,-; app: € 0,- 0,3% €   6
AOW +ap: €   2.500,-; app: € 0,- 0,5% € 10
AOW +ap:  €   5.000,-; app: € 0,- 0,4% €   9
AOW +ap: € 10.000,-; app: € 0,- 0,3% €   8
AOW +ap: € 20.000,-; app: € 0,- - 0,7% - € 19
AOW +ap: € 40.000,-; app: € 0,- - 1,4% - € 51
AOW +ap: € 60.000,-; app: € 0,- 0,1% €   6
AOW +ap: € 75.000,-; app: € 0,- 0,0% €   0

AOW +ap: € 20.000,-; app: €   5.000,- - 0,6% - € 18
AOW +ap: € 30.000,-; app: €   7.500,- - 1,2% - € 46
AOW +ap: € 40.000,-; app: € 10.000,- - 1,3% - € 57
AOW +ap: € 50.000,-; app: € 12,500,- - 1,3% - € 64
AOW +ap: € 75.000,-; app: € 18.750,- - 0,2% - € 13
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telijk gecompenseerd door een
tegemoetkoming van de gemeen-
te. Bijvoorbeeld via de Huishou-
delijke Hulp Toelage (HHT).

In tabel 3 is het koopkrachteffect
van de verschuiving van de huis-
houdelijke hulp van een maat-
werk naar een algemene voor-
ziening inzichtelijk gemaakt. Hier-
bij is uitgegaan van 2 uur huis-

houdelijke hulp per week. Een
eigen bijdrage Wmo in 2015 en
een uurtarief van 7,50 euro bij
lagere inkomens en 15 euro bij
hogere inkomens in 2016. Daar-
naast blijft met ook volgend jaar
de eigen bijdrage Wmo betalen
voor andere vormen van zorg.

JOS DUCHEINE

Het gaat hierbij om de volgende
zorgkosten: Volledig verplicht
eigen risico voor de zorgverzeke-
ring, fiscale aftrek specifieke
zorgkosten voor dieetkosten:
100 euro (forfaitair bedrag), reis-
kosten: 150 euro, extra kleding
en beddengoed: 310 euro en
eigen bijdrage Wmo voor huis-
houdelijke hulp.  
Het verplichte eigen risico stijgt
met 10 euro in 2016. De fiscale
aftrek verandert niet. De eigen
bijdrage Wmo wordt geïn-
dexeerd. Hierdoor verschilt de
koopkrachtmutatie van de meeste
huishoudens met deze zorgkosten
nauwelijks van het beeld zonder
zorgkosten.

Koopkrachtveranderingen met
zorgkosten en huishoudelijke
zorg
In 2015 is deze zorg overgegaan
naar de gemeente, die hiervoor
een maatwerkvoorziening kun-
nen treffen, of de zorg toegan-
kelijk kunnen maken via een al-
gemene voorziening.   
In een aantal gemeenten valt de
huishoudelijke hulp onder een
maatwerkvoorziening en blijft
dat ook volgend jaar het geval.
In andere gemeenten valt de
huishoudelijke hulp onder een
algemene voorziening en blijft
dat ook in 2016 zo. En er zijn ge-
meenten waarin de huishoude-
lijke hulp per 2016 overgaat van
een maatwerkvoorziening naar
een algemene voorziening. In die
gemeenten betalen mensen nu
een eigen bijdrage Wmo en gaan
ze in 2016 een uurtarief betalen.
Vaak wordt dit tarief wel gedeel-

T A B E L  3

Inkomen alleenstaanden Koopkrachtmutatie
p/jaar p/maand

AOW +ap: € 0,- - 3,9% - €   54
9OW +ap:  €   2.500,- - 3,4% - €   54
AOW +ap:  €   5.000,- - 3,2% - €   54
AOW +ap: € 10.000,- - 7,2% - € 129
AOW +ap: € 20.000,- - 6,1% - € 143
AOW +ap: € 40.000,- - 5,6% - € 176
AOW +ap: € 60.000,- - 2,9% - € 118
AOW +ap: € 75.000,- - 2,7% € 126

Inkomen echtparen Koopkrachtmutatie
p/jaar p/maand

AOW +ap: € 0,-; app: € 0,- - 3,0% - €   58
AOW +ap:  € 2.500,-; app: € 0,- - 2,6% - €   54
AOW +ap: € 5.000,-; app: € 0,- - 2,5% - €   55
AOW +ap: € 10.000,-; app: € 0,- - 5,3% - € 121
AOW +ap: € 20.000,-; app: € 0,- - 5,2% - € 148
AOW +ap: € 40.000,-; app: € 0,- - 4,9% - € 180
AOW +ap: € 60.000,-; app: € 0,- - 2,7% - € 123
AOW +ap: €75.000,-; app: € 0,- - 2,5% - € 131

AOW +ap: € 20.000,-; app: €   5.000,- - 4,6% - € 147
AOW +ap: € 30.000,-; app: €   7.500,- - 4,6% - € 175
AOW +ap: € 40.000,-; app: € 10.000,- - 4,2% - € 186
AOW +ap: € 50.000,-; app: € 12,500,- - 3,8% - € 193
AOW +ap: € 75.000,-; app: € 18.750,- - 2,2% - € 142
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De Federatie werd opgericht op
instigatie van de toenmalige di-
recteur Bram Ouweneel van de
stichting Philips-de Jongh Ont-
spanningsfonds (POF, opgericht
in 1921) en op 20 november 1978
officieel geïnstalleerd door de
toenmalige president van Philips,
Jhr. H. van Riemsdijk. Het eerste
voorlopige bestuur stond onder
voorzitterschap van de heer E.
Haupt, die later werd opgevolgd
door de heer Ouweneel zelf. Bei-
de gingen op pad om te helpen
bij het oprichten van lokale en
autonome verenigingen van ge-
pensioneerden in plaatsen met
een Philips vestiging. Destijds wa-
ren 16 verenigingen aangesloten
bij de Federatie. 
Begin 1983 kwam het bestuur
van de Federatie tot de conclusie
“dat haar taakstelling van belan-
genbehartiging van de Philips
gepensioneerden en hun nabe-
staanden pas met voldoende ge-
wicht uit te voeren zou zijn als
men ingang zou krijgen bij de

landelijke politiek en overheids-
organen die zich met het oude-
renbeleid bezighouden.”
Hans van Eijbergen werd in april
1984 secretaris van de Federatie
en samen met voorzitter Bram
Ouweneel bouwde hij daarna
contacten op met de gepensio-
neerdenverenigingen van de
KLM, Shell, de Omroepen en het
hoofdkantoor van Unilever, waar-
bij de Overleggroep Verenigingen
van Gepensioneerden van On-
dernemingen (OVGO) gevormd
werd. Na veel informele overleg-
vergaderingen werd besloten tot
oprichting van een vereniging
met volledige rechtspersoonlijk-
heid teneinde een betere her-
kenbaarheid bij de politiek te
verwerven. Op 4 december 1986
begon de OVGO (nu als Overleg-
orgaan i.p.v. Overleggroep) sta-
tutair aan zijn formele bestaan.
Hans van Eijbergen was een van
de oprichters en werd secretaris.
Met zijn uitermate kundige en
niet aflatende inzet heeft hij als
secretaris veel jaren zowel de 
Federatie als de OVGO gediend.
Met het Tweede-Kamerlid van
D’66, de heer E. Nypels, bereidde
hij een wetswijziging van de gel-
dende pensioen- en spaarfond-
senwet voor en ijverde constant
voor een formele samenwerking

met de Ouderenbonden. 
Bij zijn terugtreden uit het be-
stuur in april 1990 werd hij Lid
van Verdienste en bleef daarna
nog jarenlang betrokken bij het
reilen en zeilen van de Federatie.
Gevraagd en ongevraagd gaf hij
ongezouten zijn mening en vooral
toen het bestuur van de Federatie
in 2003 om beleidsredenen be-
sloot tezamen met geestverwan-
ten van Shell, Unilever, AKZO,
Hoogovens en Duphar uit de 
Nederlandse Vereniging van Or-
ganisaties van Gepensioneerden
(NVGO) te stappen. De NVOG
was de opvolger van de OVGO,
bij de oprichting waarvan Hans
van Eijbergen immers aan de
wieg gestaan had. 
De laatste jaren verminderde zijn
bemoeienis met pensioenland
langzamerhand, helaas als gevolg
van een verslechterende gezond-
heid.
Het bestuur van de Federatie is
hem veel dank verschuldigd voor
zijn grote inzet en vele beleids-
bijdragen. Hans van Eijbergen
blijft in onze herinnering als een
groot voorvechter voor een beter
bestaan van de gepensioneerden,
en niet alleen voor die van Phi-
lips.

NAMENS HET DAGELIJKS BESTUUR,

ENGEL HOEFGEEST

In memoriam J. van Eijbergen

Van het eind van de zomervakantie kwam bij de Federatie het
droeve bericht binnen dat ons mede-lid en Lid van Verdienste de
heer J. van Eijbergen (Hans) op 12 juli is overleden. Hij werd 91
jaar. Wellicht zullen velen hem niet kennen, maar veel oudere 
gepensioneerden van Philips zullen zich herinneren dat Hans van
Eijbergen een belangrijke en zeer gewaardeerde rol gespeeld heeft
in de beginactiviteiten van de Federatie. 
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De vier grote zorgverzekeraars
hebben inmiddels de gewoonte
om hun premies voor het ko-
mende jaar op het allerlaatst be-
kend te maken en voor het jaar
2016 zal het niet anders zijn. Pas
op 18 november verwachten dat
de premies bekend gemaakt zul-
len worden. Deze tekst werd ruim
voor de 18de november opge-
steld. Toch zijn er wel er wel wat
te melden. De hoofdzaken zijn:

• Nominale premie 
voor de basisverzekering

De overheid rekent met een stij-
ging van € 7,-. Dit kan echter
per verzekering verschillen o.a.
omdat sommige verzekeraars mis-
schien grotere buffers hebben
dan nodig is. Wij hopen dat ver-
hoging voor  IAK/VGZ tussen de
€3,- en €5,- uitkomt.

• Verplicht eigen risico
De verhoging van het eigen risico
is in feite een premieverhoging.
Deze post stijgt met € 10,- naar
€385,- zo heeft de minister be-
sloten.

De Zorgverzekering in 2016

• Inkomensafhankelijke
bijdragen

Voor werkgevers daalt deze post
van 6,95% naar 6,75% en gaat
over maximaal € 52.765,- het z.g.
bijdrageloon. Voor zelfstandigen
en gepensioneerden en uitke-
ringsgerechtigden stijgt de inko-
mens afhankelijke bijdrage van
4,85% naar 5,5%. Dat lijkt weinig
maar is toch weer een stijging
van ruim 13% van deze post.
Hier komt weer het vervelende
aspect van het huidige stelsel
naar boven: te veel knopen waar-
aan gedraaid kan worden. De
wijzigingen lijken gering maar
de stijgingen gaan verkapt steeds
maar door.

• Premie wet
langdurige zorg (Wlz)

Zoals bekend werd met ingang
van 1-1-2015 de AWBZ  opgehe-
ven en de inhoud gesplitst waarbij
een deel naar de zorgverzekering
ging en een deel naar de Wmo
dit alles volgens de wet Wlz. De
premie voor 2016 is gelijk aan
die van 2015 en bedraagt 9,65%.

• De basispolis
De budgetpolis blijft overeind
zonder verdere aanpassingen.
Dat is verrassend want een jaar
geleden was er bijna een kabi-
netscrisis vanwege deze polis en
de regelingen rond vrije artsen
keuze en second opinion. De red-
ding voor het kabinet werd ge-
vonden in de afspraak dat de mi-
nister voor april met een aanvul-
lend plan zou komen. Dat plan is
er nooit gekomen en de kamer
neemt op dit punt actie. Voor de
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budget polis zijn er restricties
m.b.t. vrije artsen keuze, uiteraard
want het is de goedkoopste ba-
sispolis. Verder kunt u kiezen tus-
sen een naturapolis of een resti-
tutiepolis. Zonder actie van uw
kant krijgt u weer voor 2016 de
polis die u had in 2015. Toch zit
er een addertje onder gras. Vrij-
wel alle verzekeraars stellen dat
een naturapolis prima is omdat
zij met de meeste ziekenhuizen
en specialistische zorgaanbieders
contracten hebben en daarom
zou een restitutiepolis niet nodig
zijn. Die voorstelling van zaken
klopt voor een groot deel, maar
niet geheel. Het gaat niet om
het gecontracteerde ziekenhuis
maar de  gecontracteerde be-
handeling daar zit het misver-
stand. Het is mogelijk dat u als
patiënt in een gecontracteerd
ziekenhuis een behandeling krijgt
die niet gecontracteerd is. Het
gevolg is dan dat die behandeling
maar voor een gedeelte vergoed
zal worden. Het gaat nu nog
maar om een beperkt aantal be-
handelingen, maar toch. Hoe
komt u erachter wat wel en niet
onder de polis gedekt is? Het
antwoord: De verzekering eerst
bellen. 

De CZZV geeft geen advies over
welke polis u het beste zou kun-
nen nemen. Maar bedenk het
volgende:
Zolang u gezond bent kijkt ie-
dereen naar de laagste premie
en zodra u ziek bent wilt u de
beste behandeling. En op het
moment dat u de dekking van
de polis hard nodig heeft en die

polis heeft ongewenste beper-
kingen dan kunt u dat op dat
moment niet wijzigen.

• De aanvullende verzekeringen
Het zal duidelijk zijn dat wij op
dit moment evenmin kunnen be-
schikken over de premies van de
aanvullende verzekeringen. De
Aanvullende verzekeringen zijn:
het pakket Compleet, met zg.
toppings, anders gezegd met eni-
ge variatie mogelijkheden (zie
de site van IAK) en het uitge-
breide pakket Comfort Plus. De
verwachting is dat Compleet nau-
welijks zal stijgen en dat de stij-
ging van Comfort Plus op ca. 4%
zal uitkomen. Deze laatste stijging
is teleurstellend omdat deze stij-
ging eigenlijk niet nodig zou hoe-
ven zijn. De stijging bij Comfort
Plus wordt voornamelijk veroor-
zaakt door de post fysiotherapie.
Sinds 2006 hebben ieder jaar te
maken met een stijging t.g.v.
meer “verbruik” aan fysio. Dat
kan niet waar zijn, de totale stij-
ging sinds 2006 is zodanig dat
onze gepensioneerden zo krak-
kemikkig zijn geworden dat we
ca.10x zoveel fysio nodig hebben.
Een verzekering is voor onver-
wachte problemen maar kennelijk
hebben we te maken met on -
eigenlijk gebruik, b.v. te veel of
onnodige behandelingen, ver-
kapte fitness trainingen e.d. Dat
is jammer want zo jaagt men zelf
de premie op.
We merken op dat in Comfort
Plus de mogelijkheid bestaat om
periodiek een gezondheidstest
te laten uitvoeren net zoals die
vroeger door Philips voor mensen

boven de veertig ook werd aan-
geboden. Verder heeft Comfort
Plus ook een voorziening om een
sportkeuring te doen, niet zo gek
voor de gepensioneerde die
ineens bedenkt dat het nodig is
om veel meer aan sport te doen.
Deze twee zaken blijken niet erg
bekend te zijn.

Evenmin is bekend dat de AV’s
extra dekking geven bij behan-
deling in het buitenland. Bij Com-
pleet tot 100% van de in Neder-
land geldende tarieven. Voor
Comfort Plus geldt tot max. 200%
van de geldende Nederlandse ta-
rieven. Dit is echter geen auto-
matisme, men moet wel eerst
toestemming van de verzekeraar
vragen! Veel mensen die alleen
een basispolis hebben blijken dit
punt over het hoofd te zien.

NAMENS DE COMMISSIE

ZORG & ZORGVERZEKERING,

THEO TROMP
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gen. Hiervoor overleggen wij
tenminste twee maal per jaar
met IAK, of zoveel vaker als no-
dig is. De CZZV is er in principe
niet voor heel individuele klach-
ten.

• Mocht u echter van mening
zijn dat u toch niet goed behan-
deld bent door de verzekeraar
dan kunt u met de CZZV contact
opnemen en die zal dan de zaak
zo nodig met IAK bespreken.
Wat leert de ervaring ons: veel
klachten hebben te maken met
de wetgever en minder met de
verzekeraar en dat wordt niet
altijd duidelijk met alle verwar-
ring van dien. Dat is niet vreemd
de Zorg is zo complex dat som-
mige beleidsmaatregelen van de
overheid niet uit te leggen zijn.
In de overblijvende gevallen blijkt
dat in ca. de helft van die geval-
len er toch nog een oplossing of
compromis mogelijk is. In het
resterende deel van klachten lo-
pen we tegen de regels van de
zorgwet en de convenanten van
de overheid aan.

Klachten Zorgverzekering?

Kort en goed de CZZV wil graag
op de hoogte zijn van de proble-
men die u tegenkomt en zo nodig
proberen wij te helpen.
U kunt dan kontact opnemen
met een van de leden van de
CZZC:

Theo Tromp, 0499-474827
Jaap Hoekzema, 040-2468777
Ronald Rueb, 040-2833685

Als u een vraag stelt via de Fede-
ratie, zal het secretariaat die
vraag uiteraard naar de CZZV
doorsturen.

COMMISSIE ZORG & ZORGVERZEKERING

• Collectief of geen collectief,
de zorgverzekering (curatieve
zorg) is en blijft een individueel
contract tussen de verzekerde
en de verzekeraar.

• Het gevolg is dus dat u bij
klachten allereerst bij de zorg-
verzekeraar moet zijn, de
FPVG/CZZV heeft daar in principe
niets mee te maken. Echter
mocht de klachten- afhandeling
niet goed of niet juist verlopen
dan kan dat voor het collectief
wel van belang  zijn. Indien er
meerdere vergelijkbare klachten
zijn dan neemt de CZZV contact
op met IAK om na te gaan of er
niet een structureel of generiek
probleem is. Soms blijken er in
de software van de “site” van
de verzekeraar boven te komen
waar men zich niet van bewust
was om een enkel voorbeeld te
noemen.

• Hiermee is de positie van de
CZZV aangegeven, we kijken
vooral naar generieke klachten
en die proberen we op te van-

Met enige regelmaat krijgt de
Federatie de vraag waar moet
ik naar toe als ik klachten heb
over de mijn zorgverzekering.
Het gaat dan uiteraard voor-
namelijk over mensen die deel
uitmaken van het zorgcollec-
tief 1482 van IAK/VGZ. Hierbij
een uitleg van onze Commis-
sie Zorg & Zorgverzekeringen
(CZZV) met betrekking tot dit
onderwerp.
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In dit geval betrof het de pen -
sioenen. Een dossier dat steeds
maar complexer leek te worden.
Aanvankelijk was ze optimistisch
geweest. Nederland had het beste
pensioensysteem ter wereld en
dat toekomstbestendig maken
moest toch wel lukken.
Maar gaandeweg werd het moei-
lijker en stroperiger. Er waren
ook zoveel wensen en mogelijk-
heden, maar ook tegenslagen.

Het bleek dat veel mensen ei-
genlijk geen verandering wilden,
vaak de ouderen, dacht ze. Er
waren ook mensen, vooral jon-
geren, die het wel anders wilden.
Het moet individueler, flexibeler,
riepen die dan.

Dan waren er ook nog instanties,
zoals Financiën, die begerig keken
naar die grote pensioenpot, zeker
in deze crisistijd. En er was de
toezichthouder, die het pen -
sioensysteem als een risico zag
en ongeveer niets naliet om eisen
strenger te maken en rekenrentes
te verlagen.

En aan haar de taak om het ie-
dereen een beetje naar de zin te
maken. En dat had ze gedaan.
Ze had de pensioenopbouw ver-
laagd. Daardoor was minder pre-
mie nodig en kwam er meer be-
lastingafdracht over een wat ho-
ger loon. Financiën zijn zin.
Ze had de buffereisen opge-
hoogd. De Nederlandsche Bank
tevreden.

Ze had een nationale pensioen-
dialoog gestart. Daarin kon ie-
dereen in Nederland meepraten
over een nieuw stelsel en verlan-
gens daarover uiten.

Ze had voorbeelden laten uit-
werken van een individueler en
meer flexibel systeem.
En wat was er nou eigenlijk van
al dat werk terecht gekomen?

Wat hebben de mensen waar het
om gaat er aan gehad?
Goed beschouwd bitter weinig.
De pensioenen zijn al jarenlang
niet geïndexeerd, veel zijn er
zelfs gekort. Gepensioneerden
lopen in koopkracht soms al 10%
en meer achter. De recente ver-
laging van de rekenrente van
DNB maakt dat alleen nog erger.
De verlaging van de opbouw gaat
er voor zorgen dat jongeren straks
een fors kleiner pensioen krijgen
dan nu.

En dan de nationale pensioen-
dialoog. Was dat niet eigenlijk
een farce. Een paar honderd men-
sen bezochten de bijeenkomsten,
inclusief medewerkers van het
departement en het organiseren-
de eventbureau. Wat nou natio-
nale dialoog.

De vrouw van 100 miljard

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zat op
haar werkkamer en keek nadenkend in de verte. Ze gunde zichzelf
een reflectiemoment. Een moment om een onderdeel van haar
portefeuille eens rustig te overdenken.
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In een artikel in het Senioren
Bulletin van mei j.l. heeft het da-
gelijks bestuur van de Federatie
voorgesteld het Fonds juridische
reserve een permanent karakter
te geven. In dat artikel is aan de
contribuanten aan het fonds ge-
vraagd hun bijdrage voor onbe-
paalde tijd voort te zetten. Het
dagelijks bestuur memoreerde
dat het ook in de toekomst nog
van belang kan zijn de mogelijk-
heid te hebben juridisch op te
kunnen treden richting Philips of
Philips Pensioenfonds. Bovendien
zijn er ook op landelijk en politiek
niveau nog altijd bedreigingen
in de vorm van aantasting van
de belangen van gepensioneer-
den. Reden genoeg om een per-
manente juridische reserve te
hebben.

Het is verheugend nu, na enkele
maanden, te kunnen vaststellen
dat er in het algemeen positief
is gereageerd op deze oproep
van het dagelijks bestuur. Slechts
een gering aantal mensen heeft
de gestorte bijdrage terugge-
vraagd en uiteraard gekregen
terwijl daartegenover een aantal

Juridische reserve

personen de eerder beloofde bij-
drage daadwerkelijk heeft ge-
stort. Per saldo is het bestaande
niveau van het Fonds op deze
wijze in slechts geringe mate te-
ruggelopen. 

Met deze ontwikkeling heeft het
Fonds nu een permanent karakter
gekregen waarbij het oorspron-
kelijke karakter van de voorwaar-
delijke teruggave is komen te
vervallen. Wij gaan ervan uit dat
diegenen die hun bijdrage niet
hebben teruggevraagd, zich hier-
in kunnen vinden.

Indien in de toekomst de gelden
uit dit fonds ingezet gaan wor-
den, dan zal het dagelijks bestuur
daar uiteraard over communice-
ren. Vooralsnog is tevens besloten
om het beheer van het Fonds,
ter bewaring en zonder beschik-
kingsrecht, ondergebracht te hou-
den bij de Stichting Fonds Philips
Senioren.

HET DAGELIJKS BESTUUR

En dan de ideeën over individu-
eler en flexibeler. Een bolleboos
had al snel uitgerekend dat 
de overgang naar zo’n systeem
€ 100 miljard zou kosten, te be-
talen door de pensioeninleggers
zelf. 

Op haar leesclub had iemand
haar al eens begroet met: ”Zo
daar hebben we de vrouw van
100 miljard”. Grapje natuurlijk.
En nu, heel recent, blijkt dat een
van de leuke dingen van het flexi-
belere systeem, namelijk pen -
sioengeld inzetten voor de eigen
woning niet kan, … het is moeilijk
inpasbaar in het huidige wettelijk
kader. Er treden aanzienlijke 
juridische risico’s op rondom ge-
lijke behandeling op grond van
leeftijd.

Dit is geen vrolijke reflectie, denkt
de Staatssecretaris. Waar deed
ze het ook allemaal weer voor?
Voor de mensen in het land, na-
tuurlijk. En wat is het resultaat
tot nu toe? De ouderen hebben
minder en de jongeren krijgen
straks minder. Dat kan toch de
bedoeling niet zijn.

Ze pakt de telefoon. Ja, Diederik,
zegt ze, als er wordt opgenomen,
met mij. Ik heb er nog eens goed
over nagedacht. Het pensioen-
dossier, we zijn niet goed bezig.

JEDEE
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Agenda
F P V G - v e r g a d e r i n g e n :

17 november DB-vergadering
19 november Bestuursvergadering

8 december DB-vergadering

5 januari DB-vergadering
14 januari Bestuursvergadering
19 januari DB-vergadering

2 februari DB-vergadering
16 februari DB-vergadering

N O V E M B E R  2 0 1 5
J A A R G A N G  3 6  -  N R  4


