
    

  

 

Het bestuur van de KNVG wenst de lezers van deze 

nieuwsbrief een gezond en gelukkig 2018. 

 

 

PENSIOEN 

 

 



  

 

Zet gepensioneerden niet op achterstand!  

 

Gepensioneerden moeten op een gelijke manier als werkenden 

meeprofiteren van de opleving van de economie. Dat zegt 90% van de 

bijna 7000 lezers van De Telegraaf die zich uitspraken over de stelling 

“De koopkracht van gepensioneerden moet gelijk zijn aan die van 

werkenden”. 

 

Rutte III benadeelt ouderen 

Het huidige regeringsbeleid benadeelt ouderen, zo blijkt uit de 

koopkrachtcijfers. Zo heeft de ouderenbond ANBO berekend dat een 

alleenstaande gepensioneerde volgend jaar 35 euro inlevert. De 

deelnemers aan het Telegraaf-panel denken dat de ouderen er sinds 

de crisis van 2008 alleen maar op achteruit zijn gegaan. 

 

Vertrouwen in pensioenstelsel 



 

Het is opvallend dat een ruime meerderheid van de deelnemers aan 

het Telegraaf-panel, vertrouwen heeft in het huidige pensioenstelsel, 

ondanks de sombere berichten uit de politiek. 59% Denkt dat het 

huidige pensioenstelsel houdbaar is, slechts 26% denkt dat dit niet het 

geval is. 

 

Uitslag bekijken? Klik hier. 

Bron: Telegraaf 
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Pensioenfonds KLM (grond) en Bouw gaan 

indexeren! 
De kogel is door de kerk: het pensioenfonds voor de bouw (BpfBouw) verhoogt 

volgend jaar voor het eerst sinds 2014 de pensioenen. Bij het pensioenfonds 

voor de bouw zijn 773.000 deelnemers aangesloten. De verhoging bedraagt 

0,59%. Daarmee wordt de inflatie volgend jaar met 40 procent gedekt. Het is 

voor het eerst in lange tijd dat een pensioenfonds de uitkeringen verhoogt. 

https://blendle.com/i/de-telegraaf/laat-ouderen-meeprofiteren/bnl-telegraaf-20171222-1_16_2?sharer=eyJ2ZXJzaW9uIjoiMSIsInVpZCI6InRvbnZlcmxpbmQiLCJpdGVtX2lkIjoiYm5sLXRlbGVncmFhZi0yMDE3MTIyMi0xXzE2XzIifQ%3D%3D


 

 

Het gaat langzaam beter 

Over de hele linie gaat het iets beter met de pensioenfondsen. In oktober steeg 

de gemiddelde dekkingsgraad van 104,5 naar 105%. Pensioenfondsen mogen 

van de toezichthouder indexeren als hun dekkingsgraad boven de 115 procent 

komt. Het pensioenfonds voor de bouw bereikte in november 2017 een 

gemiddelde dekkingsgraad van 114,6% 

 

BpfBouw deed het beter dan de rest 

BpfBouw heeft het volgens directeur  David van As de afgelopen jaren beter 

gedaan dan andere pensioenfondsen, omdat men veel in obligaties met een 

vaste rente heeft belegd en in onroerend goed. 

 

KLM 

Ook het KLM-pensioenfonds (grond) heeft laten weten op 1 januari 2018 de 

pensioenen met 0,45% te zullen verhogen. Dit pensioenfonds heeft in 

november een beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde dekkingsgraad over de 

afgelopen 12 maanden) bereikt van 114,6% 

 

  

 

 

ZORG 

 

 



 

Minister kondigt komst “Pact” 

aan. 
Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

die de portefeuille “langdurige zorg” voor zijn rekening neemt, 
heeft de komst aangekondigd van een “Pact over de 

ouderenzorg”. Op de komst van zo’n samenwerkingsverband is 
onder meer aangedrongen door de gepensioneerdenorganisaties 

KNVG en NVOG. 
 

Wat is de bedoeling? 
Het is de bedoeling, dat binnen dit “Pact” tussen de betrokken 
ministeries en alle organisaties die de belangen van ouderen 
behartigen, afspraken worden gemaakt over zorg, welzijn en 

wonen en in het bijzonder voor ouderen die nu tussen de wal en 
het schip dreigen te vallen. KNVG en NVOG hebben de minister 

laten weten dat van deze organisaties alle medewerking verwacht 
kan worden aan dit initiatief. 

 
Verbeteren positie mantelzorgers 

Het door de minister aangekondigde “Pact” is erop gericht om 
thuiswonende ouderen te ondersteunen, die deze hulp om 

uiteenlopende redenen niet zo gemakkelijk kunnen 



 

krijgen.  Bovendien willen KNVG en NVOG, dat ook wordt 
gewerkt aan de verbetering van de positie van mantelzorgers. 

 
Meer hierover lezen? Klik hier. 

 

  

  

Zo wil het kabinet de ouderenzorg 

verbeteren 
 

In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Hugo de Jonge van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport in grote lijnen aangegeven hoe hij 

de komende jaren de ouderenzorg wil verbeteren. 

 

Als prioriteiten noem de minister 

•    Het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid 

•     Zorgen dat mensen langer thuis kunnen wonen 

http://www.knvg.nl/nieuwsberichten/pact-voor-ouderenzorg.aspx


•    Het verbeteren van de verpleeghuiszorg. 

 

Samen met ouderenorganisaties 

De minister zegt zijn doelen te willen realiseren samen met ouderen, 

zorgverleners, welzijnswerkers, gemeenten, verzekeraars en andere 

maatschappelijke partners. Met die partijen wil hij een “Pact voor de 

ouderenzorg” sluiten, dat hij in het eerste kwartaal van 2018 aan de 

Tweede Kamer wil aanbieden. 

 

Manifest “Waardig ouder worden” 

Het kabinet stelt 180 miljoen beschikbaar voor het uitvoeren van het 

manifest “Waardig ouder worden”. Dat geld wordt besteed aan: 

•    Herwaardering van ouderdom 

•    Bestrijden van eenzaamheid 

•    Dagopvang voor ouderen 

•    Ondersteuning van vrijwilligersorganisaties 

•    Betere palliatieve zorg 

•    Crisiszorg 

•    Levensbegeleiding 

 

Daarnaast noemt de minister deze prioriteiten: 

•    Verbeteren van de eerste lijn waar het gaat om verblijf 

•    Goede toerusting van de wijkverpleging. 

•    Verminderen van de administratieve lasten in de wijkverpleging. 

•    Gemeentes helpen bij het versterken van de ondersteuning thuis. 

•    Ondersteunen van mantelzorgers 

•    Vergroten van passend woonaanbod. 

•    Verbetering kwaliteit van verpleeghuizen door het aanbod meer 

     op de persoonlijke behoefte af te stemmen. 

•    Daardoor krijgt de familie alle ruimte om deel te blijven nemen 

     aan het leven van de bewoners. 

 

Verbeteren verpleegtehuizen 

Voor het verbeteren van de verpleeghuiszorg is in 2018 435 miljoen 

extra beschikbaar. Voor de verpleeghuissector is in de komende 



 

regeerperiode 2,1 miljard blijvend beschikbaar voor investeringen in 

medewerkers. 

 

Brief van de minister lezen? Klik hier. 
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