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Van de redactie
Het voorjaar is voor de Federatie de

periode van de samenkomst met de

leden in diverse jaarlijkse vergade-

ringen waarbij contact met de ach-

terban wordt onderhouden. De bij

de Federatie aangesloten verenigin-

gen maken ieder zo hun eigen ont-

wikkeling door hetgeen tot voort-

durende herbezinning op de onder-

linge verhoudingen leidt. Meer daar-

over in Van de bestuurstafel.

De landelijke ontwikkelingen op het

gebied van de pensioenen bevinden

zich in de fase van beraadslagingen

en onderhandelingen. Af en toe zien

we nieuwsbrieven van de vertegen-

woordigers van de gepensioneerden

over tussenstanden in klankbord-

groepen. Ook worden er ballonnetjes

opgelaten over de ‘rekenrente’ maar

echte concrete resultaten zijn pas

tegen de zomer te verwachten. In-

middels loopt de indexeringsachter-

stand verder op.

Sinds enige jaren is er binnen de Fe-

deratie een commissie die zich met

deskundigheid en vakbekwaamheid

nader toelegt op het pensioen, de

Pensioencommissie genaamd. Wij

willen in dit nummer deze commissie

wat nader aan u voorstellen.

In deze editie is ook een bijdrage

van de Communicatiecommissie te

vinden. Het bereik van het werk van

deze commissie zou in belangrijke

mate kunnen worden vergroot als

van veel meer leden die bij de Fede-

ratie betrokken zijn een e-mailadres

bekend zou zijn. Daartoe worden al

diegenen van wie zo’n adres nog

niet bij de Federatie bekend is uit-

genodigd om dat alsnog door te

geven.

DE REDACTIE

Kopij
Bijdragen voor het volgende

nummer zijn welkom tot 

15 mei 2020.
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Van de bestuurstafel 

De voorbereiding van de ALV van

de Federatie op woensdag 15 april

a.s. is in volle gang. In het vorige SB

maakte ik al melding van het werk

van een “denktank” bestaande uit

de voorzitters van de verenigingen

in Drachten, Eindhoven, Hilversum,

Nijmegen, Roosendaal en de LBPG,

met het doel oplossingen aan te

geven voor de terugloop van het

aantal leden.

De denktank

De denktank heeft aanbevelingen

gedaan die erop neerkomen dat de

Federatie zich blijft inzetten voor

pensioenen richting PPF, op landelijk

niveau blijft participeren in PUSH en

in de nieuw opgerichte Koepel Ge-

pensioneerden (resultaat van de fusie

tussen de KNVG en de NVOG) en

richting Philips voor ondersteuning

van de activiteiten van de verenigin-

gen. Ook staat de Federatie voor

het continueren van de collectieve

ziektekostenverzekering in samen-

werking met Philips. Daarnaast moet

gewerkt worden aan gezamenlijke

ledenwerving en aan een protocol

voor de overdracht van adressen

van leden van opgeheven lid-ver-

enigingen aan het bestuur van de

Federatie om deze te kunnen bena-

deren voor het lidmaatschap van de

LBPG.

Deze aanbevelingen zijn uitgebracht

met ondersteuning van alle leden

van de denktank, met uitzondering

van de PVGE. De PVGE heeft een

bijzondere positie door het grote

aantal leden zonder Philipsverleden,

inmiddels 55%. Bovendien werkt

de PVGE ook samen met andere lo-

kale en regionale partijen op het

gebied van zorg en welzijn. Op het

moment dat ik dit schrijf wordt er

nagedacht hoe aan deze verschil-

lende posities recht kan worden ge-

daan. 

Hierbij staat voor het bestuur voorop

dat niet alleen nu, maar ook op lan-

Voorjaarsvergaderingen

Het jaar is alweer een paar maanden op streek en het bestuur

hoopt dat u een goede start heeft kunnen maken. De eerste

maanden van het jaar staan voor het bestuur altijd in het licht

van bezoeken aan de Regio’s, de voorbereiding van de be-

gunstigersmiddag en de ALV van de Federatie.

De begunstigersmiddag wordt gehouden op woensdag 8 april

a.s. aansluitend aan de ALV van de LBPG bij het Mikrocentrum

in Veldhoven. De eerste spreker is Mike Pernot van het Philips

Pensioenfonds over de ontwikkelingen rond het pensioenak-

koord.  Na de pauze zal de heer Jan Timmer, oud-president

van Philips een lezing houden getiteld “Verandering”. Het is

een helikopterview over de belangrijkste politieke en econo-

mische ontwikkelingen van de laatste 80 jaar, zoals hij die be-

leefd heeft.

De PVGE heeft 

een bijzondere positie

…wordt er nagedacht 

hoe aan deze verschillende

posities recht 

kan worden gedaan.



gere termijn de voornaamste doel-

stelling van de Federatie gerealiseerd

wordt: een representatieve, krachtige

organisatie van Philipsgepensioneer-

den die de materiële en immateriële

belangen van Philipsgepensioneerden

behartigt. 

Het pensioenakkoord

Nadat Minister Koolmees in novem-

ber met een kunstgreep kortingen

voor grote groepen deelnemers van

pensioenfondsen (opbouwers, slapers

en gepensioneerden) heeft weten

te voorkomen, is er voor het grote

publiek rust gecreëerd in het debat

over pensioenen. Als er niets gebeurt,

komt die discussie volgend jaar zo

mogelijk nog harder terug. Echter,

achter de schermen wordt heel hard

gewerkt aan de uitwerking van het

pensioenakkoord. De discussie vindt

plaats tussen specialisten over een

groot aantal financieel-technische

en juridische vraagstukken. De vast-

stelling van de discontovoet (de re-

kenrente) is hierbij nog steeds een

‘hot issue’. Met de huidige lage

rente is een adequate pensioenop-

bouw voor actieven zeer kostbaar

en wordt indexatie van pensioenen

– met onmiddellijk effect voor ge-

pensioneerden – bijna onmogelijk.

Verder heeft de afschaffing van de

doorsneepremie grote gevolgen voor

pensioenopbouwers. Men wil dat

compenseren. Maar hoe, dat is nog

een onbeantwoorde vraag. Datzelfde

geldt over het inbrengen van opge-

bouwde aanspraken en ingegane

rechten in een nieuw pensioencon-
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tract: het zogenaamde “invaren”.  

Onze vertegenwoordigers op landelijk

niveau, vanuit de Koepel Gepensio-

neerden, zijn vertegenwoordigd in

een klankbordgroep, waar alle plan-

nen de revue passeren en door de

gepensioneerden commentaar kan

worden geleverd. Op dit moment is

er nog veel onduidelijk, maar gelet

op de grote belangen moet de Fe-

deratie kort op de bal blijven spelen.

Indexering

Het PPF heeft per ultimo 2019 een

beleidsdekkingsgraad van 114,2%.

Dankzij het hanteren van de door de

Federatie sterk bepleitte ondergrens

voor indexering van 110% zit er voor

alle deelnemers (pensioenopbouwers,

premievrijepolishouders en gepen -

sioneerden) voor 2020 weer een par-

tiële indexering in het vat. Naar ver-

wachting zal in de loop van maart

het PPF het besluit hieromtrent publi-

ceren. Het Fonds heeft de ambitie

om voor de gepensioneerden koop-

krachtbehoud te realiseren.

Het zou enorm helpen als de regels

voor de rekenrente zouden wijzigen;

dan kan worden overgegaan tot een

veel ruimer indexeringsbeleid, het-

geen de koopkracht van de gepen-

sioneerden ten goede zou komen.

Gelet op de verwachting dat de

rente nog geruime tijd laag zal blijven

pleit de Federatie voor een andere

rekenrente gerelateerde regelgeving. 

Recentelijk kwam naar buiten dat

minister Koolmees bereid zou zijn

de risicovrije rente als basis voor de

bepaling van de rekenrente te laten

vallen in ruil voor een onzekerder

pensioen. Het is belangrijk dat er

nauwkeurig op wordt toegezien dat

er geen te grote risico’s genomen

worden.

NAMENS HET BESTUUR

ROEL FONVILLE

VOORZITTER

Ondanks deze partiële 

indexering loopt de 

indexeringsachterstand nog

steeds verder op. Het zou

enorm helpen als de regels

voor de rekenrente 

zouden wijzigen

De Pensioencommissie van

de Federatie volgt alle 

discussies op de voet
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Fusie KNVG en NVOG

tot Koepel

Gepensioneerden

Eind 2019 heeft de voorgenomen

fusie van de KNVG (Koepel van Ne-

derlandse Verenigingen van Gepen-

sioneerden) en de NVOG (Neder-

landse Vereniging van Organisaties

van Gepensioneerden) zijn beslag

gekregen. Vanaf 1 januari 2020 zijn

KNVG en NVOG gefuseerd tot de

“Koepel Gepensioneerden”. Met

deze fusie ontstaat de grootste se-

niorenorganisatie van Nederland met

een achterban van bijna 300.000

leden waarmee de belangen van

ouderen en gepensioneerden beter

behartigd kunnen worden.

De Koepel Gepensioneerden houdt

zich bezig met “Pensioenen en In-

komen” en met “Zorg, Welzijn en

Wonen” in lijn met de missie, visie

en strategie van de KNVG en de

NVOG.

De Koepel Gepensioneerden (KG)

heeft nu een serieuze plaats/positie

aan de volgende overlegtafels: 

-   KG is nu actief betrokken bij de 

   onderhandelingen over de her-

   ziening van het pensioenstelsel 

   onder auspiciën van het ministerie 

   van Sociale Zaken en Werkgele-

   genheid.

-   KG is vertegenwoordigd in de 

   “Raad van Ouderen”, die het mi-

   nisterie van Volksgezondheid, Wel-

   zijn en Sport adviseert op het ge-

   bied van seniorenzorg.

-   KG is deelnemer aan het landelijke 

   “Maatschappelijk Overleg Beta-

   lingsverkeer”.

-   KG is door de SER uitgenodigd 

   om als deskundige bij relevante 

   commissies van de SER aan tafel 

   te zitten.

De voorzitters van de KNVG en de

NVOG zullen de eerste tijd de nieuwe

fusieorganisatie leiden in een duo-

voorzitterschap, mede om in deze

hectische tijd de bestaande belan-

genbehartiging te continueren en

verder te versterken.

Hervorming

pensioenstelsel

De aandacht van de KG gaat mo-

menteel vooral uit naar de benodigde

uitwerking van het medio 2019 be-

reikte pensioenakkoord. De grote

onrust bij pensioendeelnemers over

de toenemende dreiging van kor-

tingen en over het uitblijven van in-

dexatie is door minister Koolmees

op basis van een tijdelijke maatregel

voor een deel weggenomen door

(onder voorwaarden) pensioenfond-

sen één jaar extra de tijd te geven

voor herstel van hun dekkingsgraden.

Op basis van de lage rekenrente in

najaar 2019 is hiermee de dreiging

voor kortingen voor 2020 van tafel

voor ruim 7 miljoen pensioendeel-

KNVG en Koepel
Gepensioneerden Nieuws

De Koepel Gepensioneerden

houdt zich bezig met

“Pensioenen en Inkomen” 

en met “Zorg, Welzijn

en Wonen” in lijn met 

de missie, visie en 

strategie van de KNVG 

en de NVOG.
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nemers, met name bij de grotere

bedrijfstakpensioenfondsen. Met dit

uitstel hoopt de minister dat er rust

en stabiliteit komt om het pensioen -

akkoord de komende maanden ver-

der uit te werken.

Het pensioenakkoord omvat hoofd-

lijnen waaraan een hervorming van

het huidige pensioenstelsel zou moe-

ten voldoen. Het echte werk (de

uitwerking van deze hoofdlijnen) is

in het najaar van 2019 begonnen.

Minister Koolmees ambieert deze

uitwerking in de zomer van 2020

naar het parlement te sturen. Een

eerste parlementaire behandeling

van een wetsvoorstel zou hij willen

laten plaatsvinden in 2021.

In najaar 2019 heeft minister Kool-

mees een stuurgroep (werkgevers,

werknemers, overheid) ingesteld, die

belast is met de uitwerking van het

pensioenakkoord. Deze stuurgroep

maakt gebruik van een voorberei-

dingsgroep die opdrachten geeft aan

verschillende werkgroepen. Daarnaast

zijn er 2 klankbordgroepen ingesteld

die voorstellen van de voorberei-

dingsgroep beoordelen en bespreken

met de stuurgroep voordat de stuur-

groep daarover beslist. Eén van de

klankbordgroepen bestaat uit verte-

genwoordigers van organisaties van

ouderen en jongeren waarin ook

beide duovoorzitters van de KG deel-

nemen. Namens de seniorenorgani-

saties nemen ook deel: ANBO, KBO-

PCOB en senioren-FNV/CNV.

In de eerste bijeenkomsten tussen

deze klankbordgroep en de stuur-

groep is ruim aandacht besteed aan

de wensen en eisen van jongeren

en ouderen. Het creëren van een

breed draagvlak voor te nemen be-

sluiten is van groot belang voor de

stuurgroep en de minister. De KG

heeft haar standpunten nogmaals

duidelijk kunnen maken en kunnen

onderbouwen. Beide duovoorzitters

hebben tot nu toe een goed gevoel

over hun inbreng en hebben de in-

druk dat er echt geluisterd wordt

en dat het oordeel van de klank-

bordgroep van wezenlijk belang is.

Daarnaast vindt regelmatig overleg

plaats tussen onze beide duovoor-

zitters met de politiek, het ministerie,

de minister zelf en andere stakehol-

ders.

Mocht blijken dat in het verdere

overleg we toch niet echt wezenlijk

gehoord zullen worden, dan zullen

de beide duovoorzitters dreigen uit

de klankbordgroep te stappen, en

indien nodig dat dan ook doen. De

eventuele acties, die dan onderno-

men zullen worden (in samenwerking

met andere ouderenorganisaties),

zijn in voorbereiding en kunnen naar

De KG heeft haar

standpunten nogmaals 

duidelijk kunnen maken en

kunnen onderbouwen

verwachting relatief snel geactiveerd

worden.

Ter illustratie van de focus van de

KG in bovengenoemd overleg hierbij

het volgende.

In het najaar 2019 heeft Netspar

(een adviesorgaan dat regelmatig

door de overheid geraadpleegd

wordt over de pensioenproblematiek)

in opdracht van het ministerie van

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

een advies uitgebracht over de be-

paling van de waarde van de be-

staande pensioenverplichtingen bij

de overstap naar een nieuw pen -

sioencontract. Het advies van Netspar

is gebaseerd op het huidige gebruik

van de risicovrije rentetermijnstructuur

(RTS) als discontomethode voor de

uitkeringen. Of wel op basis van

het hanteren van de huidige reken-

rente gerelateerde rekenregels. 

De beide duovoorzitters van de KG

hebben op 24 januari een brief ge-

stuurd aan hun klankbordgroep en

de stuurgroep om de door Netspar

voorgestelde methodiek in hun advies

aan te passen. Deze brief bevat dui-

delijke argumentatie waarom de

voorgestelde aanpassing nodig is.

De brief is mede gestuurd aan de

DNB, minister Koolmees, de Vaste

Commissie SZW en Fractievoorzitters

Tweede Kamer.

Voor meer informatie hierover zie

de KG Nieuwsbrief 1 (25 januari

2020) op de websites van de Fede-

ratie (www.federatie.nl) en van de

KG.
(www.koepelgepensioneerden.nl). 
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Ouderen is de KG vertegenwoordigd.

Meer dan 200 organisaties, bedrijven

en instellingen, waaronder KNVG

en NVOG, waren in 2019 intensief

betrokken bij de realisatie van deze

programma’s. In 2020 worden deze

programma’s met veel energie, inzet

en enthousiasme verder voortgezet.

Bij de realisatie van deze programma’s

is het inzicht ontstaan dat, specifiek

voor kwetsbare thuiswonende ou-

deren, additioneel beleid nodig is.

In dit kader heeft de “Commissie

Bos” een aantal aanbevelingen ge-

daan (zie het thema Zorg elders in

dit SB).  Die aanbevelingen hebben

vooral betrekking op vereenvoudiging

en samenwerking van betrokken

partijen en professionals. Maar ook

voor een grotere financiële bijdrage

van de ouderen. De focus van de

KG zal de komende jaren vooral ge-

richt zijn op het waar mogelijk beïn-

vloeden en bijsturen van dit nog te

ontwikkelen beleid.

In aanvulling op het Pact voor de

Ouderenzorg en in lijn met een

recent advies uitgebracht door de

Raad voor Volksgezondheid en Sa-

menleving, heeft de KG-commissie

Zorg, Welzijn en Wonen als thema

voor 2020 gekozen voor “De kwali-

teit van de derde levensfase”. Met

die levensfase wordt bedoeld de

fase in ons leven vanaf onze pen -

sionering totdat de kwetsbaarheid

en de behoefte aan zorg toeneemt.

WIM VAATSTRA

Op 26 februari 2020 kwam het

nieuws naar buiten dat minister

Koolmees bereid zou zijn te praten

over het loslaten van de risicovrije

rente als basis voor de rekenrente.

Voor uitgebreidere informatie hier-

omtrent zie het Persbericht Koepel

Gepensioneerden op de hierboven

genoemde website van KG.

Zorg, Welzijn 

en Wonen

Anderhalf jaar geleden heeft minister

De Jonge een ambitieus programma

ter verbetering van de ouderenzorg

gelanceerd: Het Pact voor de Oude-

renzorg.

Het Pact richt zich op een drietal

verbeteringsprogramma’s, te weten

de “verpleeghuiszorg”, de “zorg bij

langer thuis wonen” en de “bestrij-

ding van eenzaamheid”.

De minister heeft een Raad van Ou-

deren geïnstalleerd die als klankbord

dient voor de minister en die de mi-

nister adviseert. In deze Raad van

. . . . kwam het nieuws naar

buiten dat minister Koolmees

bereid zou zijn te praten over

het loslaten van de risicovrije

rente als basis voor de reken-

rente

Bij de realisatie van 

deze programma’s is het 

inzicht ontstaan dat, 

specifiek voor kwetsbare

thuiswonende ouderen, 

additioneel beleid nodig is
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Kop op Jan,
hier is een kommetje
heldere soep voor je!
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De eerste reacties getuigden van de

gebruikelijke op geld georiënteerde

reflex: “ouderen eerst uitknijpen en

dan nog laten betalen” (De Telegraaf

22 januari). Jammer want het rapport

komt met een groot aantal goede

aanbevelingen.

De ontspoorde thuiszorg

De huidige problemen in de thuiszorg

zijn veroorzaakt door de plannen

van achtereenvolgende kabinetten

om de stijging van de kosten van de

langdurige zorg te beperken. Dat

resulteerde per 1 januari 2015 in

het beëindigen van de toegang tot

verzorgingshuizen en het overdragen

van de verantwoordelijkheid voor

de thuiszorg van het Rijk naar de

gemeenten en de verzekeraars.

De verzekeraars maakten voor de

persoonlijke zorg budgetafspraken

met thuiszorgaanbieders die belang-

rijk lager uitvielen dan de eerdere

AWBZ-vergoedingen. 

De gemeenten werden voor de uit-

voering van de huishoudelijke hulp

en verstrekking van hulpmiddelen,

geconfronteerd met een 40% korting

wegens de verwachte grotere effi-

ciëntie. Uit voorzorg deden ze er

een schepje bovenop waardoor het

totale budget gehalveerd werd. Via

inschrijvingen werd veelal de goed-

koopste aanbieder gekozen.

Dit alles had voor (thuis)zorgaan-

bieders grote gevolgen. Hun vastgoed

(verzorgingshuizen) dat voor 40 jaar

op de balans stond, werd ineens

veel minder waard. De zorginkom-

sten halveerden. Aangezien hun kos-

ten voor ongeveer 60% uit perso-

neelskosten bestonden, kon je alleen

nog overleven door personeel te

ontslaan. Dat gebeurde vijf jaar ge-

leden op grote schaal, nu nauwelijks

voorstelbaar bij het tekort aan zorg-

personeel. Een deel van het personeel

werd als oproepkracht of als zzp'er

weer ingehuurd. En nieuwkomers

betraden het zorgveld, sommige ge-

meenten gingen met kantoorschoon-

maakbedrijven voor de huishoudelijke

zorg in zee.

De AWBZ-regelgeving werd opge-

splitst in drie wetten met drie uit-

voerders: Wmo (gemeenten), Zvw

(verzekeraars) en Wlz (rijksoverheid).

Die uitvoerders namen ieder hun

verantwoordelijkheid zonder erg veel

rekening te houden met de andere

twee zorginstanties. Het resultaat:

bureaucratie en een enorme admi-

nistratieve rompslomp. Daarnaast

sloten zij contracten af met verschil-

lende zorgaanbieders. De ouderen

kregen meerdere zorgaanbieders

over de vloer die vaak niet onderling

afstemden.

De versplintering van hulp en gebrek

aan coördinatie leidde tot ernstige

tekortkomingen. Zo belandt 35%

van de ouderen als gevolg van ver-

mijdbare aandoeningen zoals: on-

dervoeding; uitdroging; (medicijn)ver-

giftiging enz. nu op de spoedeisende

hulp van de ziekenhuizen.

Hoe de huidige thuiszorg 
te verbeteren

Op 15 januari kwam het advies

uit van de Commissie (Bos) Toe-

komst zorg thuiswonende ou-

deren: “Oud en zelfstandig in

2030 Een reisadvies”. 

… nieuwkomers betraden

het zorgveld, sommige 

gemeenten gingen met 

kantoorschoonmaakbedrijven

voor de huishoudelijke zorg

in zee
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Stappen naar een oplossing

De publiciteit over en de commen-

taren op het rapport van de com-

missie Bos gingen vooral over het

(mee)betalen door en het bouwen

voor ouderen.

Echter, de belangrijkste conclusie

van de commissie is dat de huidige

regelgeving met drie verschillende

zorgwetten het voor zowel ouderen

als professionals in zorg enorm in-

gewikkeld maakt. 

De beste oplossing is volgens de

commissie dan ook een integrale

wet voor zowel het sociale als het

medische domein, een soort AWBZ,

alleen voor ouderen. Maar de com-

missie ziet ook wel dat zo'n radicale

ommezwaai, slechts vijf jaar na de

opsplitsing, politiek onhaalbaar is

en pleit daarom voor een aanpak in

stappen met de bovengenoemde

oplossing als einddoel. Dat voorkomt

ook dat de ouderenzorg door weer

een grote stelselwijziging volledig

ontregeld wordt.

Belangrijk daarbij is dat een oplossing

wordt gevonden voor de gevolgen

van de vierjarige politieke cyclus in

gemeenten, waardoor moeizaam

gerealiseerde lokale en regionale sa-

menwerkingsverbanden door andere

(politieke) inzichten kortstondig weer

teniet worden gedaan.

Interessant is dat de commissie voor

wonen teruggrijpt naar oplossingen

uit het begin van de jaren zestig

van de vorige eeuw. Toen werden

bijna overal bejaardenwoningen ge-

bouwd om de penibele woonsituatie

van ouderen op te lossen. Deze wo-

ningen bestaan nog steeds, nu vaak

in gebruik als starterswoning of tij-

delijke huisvesting. 

Omdat de verzorgingshuizen zijn

gesloten, ontstaan er net als toen

overal lokale initiatieven van semi-

collectieve woonvormen waar ou-

deren, al dan niet met verzorging,

bij elkaar wonen. Een probleem is

wel dat deze veelal particuliere ini-

tiatieven alleen toegankelijk zijn voor

ouderen uit de hogere inkomens-

klasse en/of mensen met vermogen

uit een koopwoning.

Juist ouderen met een laag inkomen

wonen vaak in huurwoningen die

moeilijk of niet levensloopbestendig

zijn te maken. Betaalbare oplossingen

voor deze groep zijn in de huidige

overspannen woningmarkt lastig te

realiseren.

De commissie Bos beveelt dan ook

aan dit soort initiatieven, vooral voor

de lagere inkomens, zowel op lan-

delijk als lokaal niveau met additio-

neel beleid en wellicht subsidies te

ondersteunen.

Hoewel verpleeghuiszorg niet tot de

thuiszorgopdracht van de commissie

behoorde, heeft het gebrek aan ver-

pleeghuisplekken en de oplopende

verpleeghuiswachtlijsten wel reper-

cussies voor de thuiszorg. Steeds

meer ouderen met een verpleeg-

zorgindicatie moeten deze zorg soms

maanden via de thuiszorg krijgen.

Maar omdat de eigen bijdrage bij

een verpleeghuisindicatie (veel) hoger

is dan bij thuiszorg, worden deze

ouderen bij gelijkblijvende zorg ook

nog eens geconfronteerd met een

voor hen onbegrijpelijke financiële

last. Deze niet uit te leggen bureau-

cratische regelgeving moet zo snel

mogelijk verdwijnen.

De commissie Bos vindt dat ouderen

naar vermogen meer financieel zou-

den moeten bijdragen aan hun zorg.

En zo raar is dat niet als je nu voor

slechts € 19,00 per maand, ongeacht

inkomen of vermogen, minimaal 8

uur schoonmaakhulp, een scootmo-

biel, een traplift en meer van de ge-

meente kan krijgen.

Al met al geven de voorstellen van

de commissie Bos een goede aanzet

tot verbetering van de thuiszorg.

SIMON KOPPES

De beste oplossing is volgens

de commissie dan ook een

integrale wet voor zowel het

sociale als het medische 

domein, een soort AWBZ, 

alleen voor ouderen

Deze niet uit te leggen 

bureaucratische regelgeving

moet zo snel mogelijk 

verdwijnen
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Hoe ziet de Pensioencommissie (PC)

zijn missie? Raadgevend aan, en

vraagbaak voor het Federatiebestuur

of initiërend in bestudering van pen-

sioenvraagstukken en rapporterend

daarover?

De PC dient het FPVG-bestuur tot

klankbord en vraagbaak en vervult

ook een adviesrol. Belangrijke ad-

viezen van de PC waren:

-   de mogelijke splitsing van PPF in 

   een pensioenfonds voor ‘actieven’ 

   en ‘passieven’.

-   de besluiten van het Algemeen 

   Bestuur van PPF over de laatste 

   CAO-wijzigingen.

-   de gekozen governance-structuur

   binnen PPF.

-   het laatste indexatiebesluit van 

   PPF in 2019.

In 2016 maakte de PC een rapport

over de collectieve informatievoor-

ziening door het Philips Pensioen-

fonds (PPF). Hoe heeft het PPF op

de gemaakte kanttekeningen ge-

reageerd en was dat bevredigend?

Het rapport was met name gebaseerd

op de wijze waarop informatie via

het jaarverslag werd gepresenteerd.

Of liever gezegd, wat we daarin

misten, aan tekst en uitleg en zaken

die erin hadden moeten staan maar

dus gewoon ontbraken. Zoals de

overgang van het hanteren van een

kostendekkende premie naar een

gedempte premie. Maar we hebben

ook gekeken naar de reden waarom

informatie met het Verantwoordings-

orgaan (VO) werd ‘vergeten’ te delen

en waarom het VO bij herhaling ge-

. . . dat binnen het PPF meer

rekening wordt gehouden

met het gegeven dat er 

binnen de FPVG extra 

pensioendeskundigheid 

aanwezig is, leidend tot 

meer transparantie in de 

verstrekte informatie en 

de gevoerde communicatie

van PPF

Vragen aan de Pensioencommissie

RUUD VERBERNE, VOORZITTER

LID AUDIT COMMISSIE PENSIOENFONDSEN

NED. BISDOMMEN, 

VERBERNE HR CONSULTANCY

JOHN RUBEN, LID

VOORMALIG DIRECTEUR

PHILIPS PENSIOENFONDS, VOORZITTER

MAATSCHAP VHS
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passeerd werd bij het verplicht aan-

vragen van advies. 

Zelf heeft de PC in de afgelopen

jaren het gevoel gekregen dat binnen

het PPF meer rekening wordt ge-

houden met het gegeven dat er bin-

nen de FPVG extra pensioendeskun-

digheid aanwezig is, leidend tot

meer transparantie in de verstrekte

informatie en de gevoerde commu-

nicatie van PPF. Helaas niet in de

besluitvorming ter zake zelf.

De opmerkingen van de PC over de

jaarverslaglegging zijn goed opgepakt

en lijken goed verankerd. De tijdige

informatieverstrekking aan het VO

behoeft nog steeds aandacht.

Hoe kijkt de PC naar de ontwikke-

lingen rond het landelijke pen sioen-

akkoord? Wat zijn de mogelijke ge-

volgen voor de Philips gepensio-

neerden?

De PC ziet het pensioenakkoord als

een AOW-akkoord en een complexe

vergaarbak van issues waarin in voor-

gaande jaren partijen qua mening

diametraal tegenover elkaar stonden.

Issues die bovendien vaak vooruit

werden geschoven. Wij verwachten

dat er een groot spanningsveld is

over de mogelijke gevolgen van het

akkoord voor de diverse groepen.

Het gaat dan om de zogeheten ‘in-

vaarproblematiek’ waarbij zowel gro-

te juridische als financiële issues

moeten worden opgelost. Een be-

langrijke vraag daarbij is wie de

compensatie voor de 45-plus-gene-

ratie gaat betalen die benodigd is

door de voorgestelde degressieve

premie-opbouw. 

Bij de oplossingsmogelijkheden wor-

den ook de buffers van de pen -

sioenfondsen genoemd. Dat wordt

een forse discussie tussen de sociale

partners en de gepensioneerden.

Deze laatste zijn helaas slechts indirect

bij de discussie over het pensioen -

akkoord betrokken. De PC betwijfelt

of er uit het pensioenakkoord op

deze wijze een evenwichtig resultaat

kan komen en denkt mogelijk toch

weer de splitsingsdiscussie van stal

te moeten halen.

Een belangrijke vraag daarbij

is wie de compensatie 

voor de 45-plus-generatie 

gaat betalen

HENK HANNEMAN, LID

VOORMALIG LID VERANTWOORDINGSOR-

GAAN PHILIPS PENSIOENFONDS

WILMA BERKHOUT, LID

VOORZITTER PVGE HELMOND, 

VOORMALIG BELASTINGINSPECTEUR
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In de zomer van 2018 was de com-

missie opgestart en 2019 was het

eerste volledige jaar van functioneren.

Tijd dus voor een kleine terugblik. 

De belangrijke onderwerpen waar

we ons in 2019 mee bezighielden

waren:

-   het Seniorenbulletin, 

-   de VO-verkiezingen, 

-   de Website van de FPVG en LBPG

-   ledenwerving.

Het Senioren Bulletin opgefrist

Naast de standaard terugkerende ar-

tikelen zoals ‘Van de bestuurstafel’

en ‘KNVG-nieuws’ is ruimte gemaakt

voor artikelen over bijzondere ge-

beurtenissen zoals bijvoorbeeld het

40-jarig bestaan van FPVG en inter-

views met interessante personen rond

de Federatie. Daarnaast werd een

cartoon geïntroduceerd, getekend

door Frans Jansen. Door gebruik te

maken van druktechnische opties in

de opmaak hebben we de toegan-

kelijkheid en de leesbaarheid van de

artikelen proberen te bevorderen.

Er werd een ’Wist-u-dat-rubriek’ in-

gevoerd om puntsgewijze interes-

sante feiten of weetjes te vermelden

en soms ook aandacht voor bepaalde

issues te vragen.

We hebben geprobeerd om de lezers

te verleiden tot het geven van reacties

maar helaas is daar nog niet in vol-

doende mate op gereageerd.

Publicaties rond de verkiezing

van het VO

In het voorjaar van 2019 werden de

verkiezingen voor het Verantwoor-

dingsorgaan door het PPF georga-

niseerd. Om de leden op te roepen

om zo massaal mogelijk te stemmen

voor de Federatie en diens kandida-

ten is een aparte verkiezingskrant

samengesteld en aan de leden van

LBPG en begunstigers van de Fede-

ratie met het SB verzonden. Tevens

heeft de Federatie een bijdrage ge-

leverd aan de verkiezingskrant van

PPF. 

Revisie van de website van de

Federatie 

De website van de Federatie is geheel

vernieuwd. De inhoud van alle pa-

gina’s is up-to-date gebracht en met

nieuwe informatie uitgerust. De

opzet is aangepast aan de voor-

waarden die de Algemene Verorde-

ning Gegevensbeheer daar wettelijk

aan stelt. De archieffunctie van de

website werd gemoderniseerd en

de websitebezoeker kan gebruik ma-

ken van een zoekfunctie. De pagina

voor de opgave van het lidmaatschap

is klantvriendelijker gemaakt. Het

Senioren Bulletin kan nu als PDF en

als elektronisch tijdschrift worden

gelezen.

De website van de Federatie is aan-

gepakt nadat die van de LBPG klaar

was. De LBPG-website heeft een

bredere functionaliteit omdat het

ledenbestand hier via een separate

module wordt beheerd en er met

de leden vrijwel uitsluitend via in-

ternet wordt gecommuniceerd. Daar

waar dit zinvol was is deze functio-

De Commissie Communicatie

Door gebruik te maken van

druktechnische opties in de

opmaak hebben we de toe-

gankelijkheid en de leesbaar-

heid van de artikelen probe-

ren te bevorderen

In het Seniorenbulletin van september van 2018 werden wij als nieuwe

commissie voorgesteld die zich ten doel stelde ‘de communicatie binnen

en van de FPVG en LBPG op een hoger plan te brengen’. 
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naliteit ook in de website van de Fe-

deratie aangebracht.  

Ledenwerving

In de tweede helft van het jaar zijn

6 weken lang ieder weekeinde kleine

advertenties gezet in NRC Handels-

blad. Verdere ledenwerfacties wor-

den voorbereid, zoals wellicht in de

richting van de elektronische media.

Voorts zijn in 2019 voorbereidingen

in gang gezet om in 2020 een flyer

bij de Myshop-folder en een leden-

wervende brief bij het tijdschrift

Generaties van PPF toe te voegen.

In het kader van de elektronische

communicatie met alle individuele

leden van de verenigingen van Philips

Gepensioneerden moeten we vast-

stellen dat er voortdurend kansen

worden gemist om de leden op de

hoogte te houden van wat er in de

pensioenwereld speelt doordat we

niet kunnen beschikken over een

emailadressenbestand van alle leden.

Vandaar de oproep aan eenieder

die interesse heeft aan informatie

over het werk van de Federatie om

een email te sturen aan:

HERMAN AHRENS

CYRIL GRUNDEL

JEF NUIJTEN

De archieffunctie van de

website werd gemoderni-

seerd en de websitebezoeker

kan gebruik maken van een

zoekfunctie

. . . dat er voortdurend 

kansen worden gemist om 

de leden op de hoogte te

houden van wat er in de 

pensioenwereld speelt 

doordat we niet kunnen 

beschikken over een 

emailadressenbestand 

van alle leden

info@federatie.nl met daarin

de naam behorende bij het

emailadres en het verzoek om

informatie te ontvangen.



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

8 April LBPG Jaarvergadering

Begunstigersmiddag

15 April ALV  -  FPVG

20 April DB Vergadering

18 Mei DB Vergadering. 

4 Juni Alg. Bestuur

8 Juni DB Vergadering 

13 Juli DB Vergadering

10 September Alg. Bestuur

DB Vergadering

12 Oktober DB Vergadering

5 November Alg. Bestuur

DB Vergadering

14 December DB Vergadering

M A A R T  2 0 2 0
J A A R G A N G  4 1  -  N R  1
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