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Van de redactie
Wie de laatste paar jaargangen van
dit blad, het Seniorenbulletin, zou
doorbladeren zou het opvallen dat
er steeds meer verwijzingen opduiken
naar internetadressen voor meer informatie. Dit jaar leidt de viruspandemie er zelfs toe dat een groot
deel van het maatschappelijk leven
zich afspeelt op het internet. Voor
onze generatie is dat een enorme
omschakeling, voor sommigen misschien wel ondoenlijk. Toch moeten
we communiceren, ook in kringen
van gepensioneerden. Statuten vereisen jaarlijkse ledenvergaderingen
en zonder bijeenkomsten dreigt de
band tussen de leden en de organisaties te verslappen.
Zo kon het dus gebeuren dat er dit
najaar met behulp van beeld-vergaderen op internet een paar ALV’s
werden gehouden die in het voorjaar
waren vervallen door de algehele
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thuisblijfplicht. Ook de jaarlijkse bijeenkomst van begunstigers moest
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Van de bestuurstafel
Het nieuwe pensioenstelsel
De afgelopen maanden hebben in het teken gestaan van de
verdere publicaties en discussies over het deze zomer gesloten
pensioenakkoord. Het bestuur en de pensioencommissie
hebben veelvuldig deelgenomen aan informatieve bijeenkomsten en webinars, onder andere van Nedspar, de Pensioenfederatie en Pension Pro. Ook binnen de kring van
ouderenorganisaties zijn er levendige debatten.
De meningen lopen nogal uiteen, van ‘niet overgaan’ tot ‘versneld overgaan’. Aan het ene uiteinde van het spectrum zijn
partijen die zeggen dat er niets veranderd moet worden en
dat alleen de gebruikte rekenrente omhoog moet en dat
daarvoor hard actie moet worden gevoerd. Aan de andere
kant van het spectrum zijn er partijen die vinden dat er zo
snel mogelijk moet worden overgegaan naar het nieuwe systeem omdat dan voor heel veel gepensioneerden een acute
korting van het pensioen zou worden voorkomen.

De Federatie en de Koepel van Gepensioneerden (KG) zitten op één
lijn. De landelijke KG heeft een paar
jaar geleden toetsingscriteria opgesteld
voor een eventueel nieuw pensioenstelsel. Deze toetsingscriteria zijn opgesteld om ruimte te scheppen voor
nieuwe ontwikkelingen en om te

De meningen lopen nogal
uiteen, van ‘niet overgaan’
tot ‘versneld overgaan’
voorkomen dat gepensioneerden weg
zouden worden gezet als een groep
die tegen elke verandering zou zijn
en daarmee buiten de orde zou worden geplaatst.
De KG is een betrokken speler in de
discussie geworden en heeft geparticipeerd in de klankbordgroep voor

de stuurgroep die belast is met het
opzetten van het nieuwe systeem en
heeft een aantal directe gesprekken
met de minister gevoerd. De Tweede
Kamer heeft hoorzittingen georganiseerd waarvoor ook de KG was uitgenodigd. In deze hoorzitting werd
duidelijk dat het overzetten van ingegane pensioenen in het nieuwe
systeem (“invaren”) juridisch een hot
item is en dat de meningen over de
legitimiteit ervan sterk verschillen.
De positie van gepensioneerden
Vooraanstaande juristen zijn wel eensgezind in het standpunt dat bij eventuele besluitvorming over het invaren
van ingegane rechten de positie van
gepensioneerden serieus versterkt
dient te worden.
Volgens de planning van Minister
Koolmees komt dit jaar nog de internetconsultatie met de voorgenomen
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wetsvoorstellen. Dan moet blijken of
de argumenten van de gepensioneerden zijn gehoord en zijn opgenomen
in de wetsvoorstellen. Mocht dat niet
of onvoldoende het geval zijn dan
zal de KG overgaan tot landelijke ac-

De behandeling in het
parlement zal waarschijnlijk
niet vóór de verkiezingen van
maart 2021 plaatsvinden.
ties. De behandeling in het parlement
zal waarschijnlijk niet vóór de verkiezingen van maart 2021 plaatsvinden.
Het is dus belangrijk om daarvóór
helderheid te hebben over de uitwerking die wordt voorgesteld en
over de opstelling van de verschillende
politieke partijen in dit dossier.

Position paper
De Federatie heeft zijn visie met betrekking tot het nieuwe stelsel vastgelegd in een zogenoemd position
paper. Dit paper is met name gericht
op de situatie bij het Philips Pensioenfonds. Dit uitvoerige document
is te vinden op de website van de
Federatie, www.federatie.nl.
De Federatie heeft PPF expliciet verzocht om de opties voor gepensioneerden uit te werken.

Daarom is aan PPF ook gevraagd om naast berekeningen in het kader van het
nieuwe systeem expliciet de
mogelijkheid voor gepensioneerden uit te werken om in
het huidige systeem te blijven
Het nieuwe pensioensysteem is een
fundamentele verandering. De huidige
aanspraak op pensioenuitkering - een
recht(!) - wordt omgezet naar een financieel product met een vaste inleg
en een variabele uitkering. De inkomensvoorziening voor de oude dag
wordt een onzeker financieel product.
Omdat ouderen geen of beperkte
mogelijkheden hebben om financiële
onzekerheden op te vangen tilt de
Federatie zwaar aan een mogelijke
overgang. Daarom is aan PPF ook
gevraagd om naast berekeningen in
het kader van het nieuwe systeem

expliciet de mogelijkheid voor gepensioneerden uit te werken om in het
huidige systeem te blijven.
De Federatie zal de komende maanden
actief in overleg blijven met PPF, werkgevers en werknemers. De Federatie
heeft in een bijeenkomst met het PPF
verzocht om toelichting te geven op
een aantal standaardcalculaties die
in de voorbereiding van het pensioenakkoord waren gemaakt. Het PPF
was daartoe bereid en als vervolg op
deze bijeenkomst is afgesproken is
dat er regelmatig overleg tussen de
Federatie als stakeholder namens de
gepensioneerden en PPF zal plaatsvinden om de voortgang met elkaar
te delen. De Federatie heeft de afgelopen maanden ook contact gezocht
met werkgevers en werknemers om
de wederzijdse posities in dit dossier
te verkennen. Ook hier zijn vervolgafspraken gemaakt.

staan van de verdere uitwerking van
het advies. Er zal gestreefd worden
naar een heldere organisatievorm
waarbij alle Philipsgepensioneerden
in Nederland zich makkelijk kunnen
aansluiten.

Federatie toe aan nieuw jasje
In november heeft de commissie,
die zich buigt over de toekomst van
de Federatie in de verhouding met
de lidverenigingen en de daarbij
aangesloten (Philips) gepensioneerden, advies uitgebracht aan het bestuur. Het bestuur kan zich vinden
in de richting die in de notitie wordt
aangegeven om te komen tot een
landelijke vereniging van Philips Gepensioneerden, waarbij de leden van
de lokale verenigingen met Philipspensioen automatisch zijn aangesloten. De vereniging zal leden zonder
Philipspensioen echter niet uitsluiten.
De komende tijd zal in het licht

Bestuurssamenstelling
Zoals eerder aangegeven zijn in het
bestuur een aantal functies herschikt.
In oktober is de heer Erik Overbeeke
tussentijds aangetreden als secretaris
van de Federatie. Mevrouw Renée
van Zijl heeft zich bereid verklaard
om plaats te nemen in de communicatiecommissie.
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Algemene ledenvergaderingen
Op 21 oktober hebben de Algemene
Leden Vergaderingen van de Federatie
en de LBPG plaatsgevonden. Vanwege
de coronapandemie waren dit online-vergaderingen via Zoom. De voorzitter en de penningmeester waren

Nieuws Koepel
Gepensioneerden (KG)
als enige lijfelijk aanwezig in het
Mikrocentrum in Veldhoven.
Begunstigersbijeenkomst als ‘webinar’
De jaarlijkse begunstigersbijeenkomst,
die in het voorjaar was uitgesteld in
verband met de coronacrisis, is in oktober gehouden als webinar. Het was
het eerste webinar van de federatie
en het was opengesteld voor alle
leden van alle bij de Federatie aangesloten verenigingen. De internetbijeenkomst bestond uit twee lezingen.
De eerste over het pensioenakkoord
vanuit het perspectief van het Philips
Pensioenfonds door Mike Pernot,
directeur pensioenen bij het Philips
Pensioenfonds, de tweede over de
inzet van de Federatie in de komende
periode door ondergetekende. Aan
het op 21 oktober gehouden webinar
namen ruim 100 personen deel en is
zeker voor herhaling vatbaar.
Website www.federatie.nl
Van zowel de beide digitale ALV’s als
van het webinar vindt u elders in dit
nummer een meer gedetailleerde impressie. De verslagen van de ALV’s en
het opgenomen webinar, inclusief de
door ondergetekende gebruikte slides,
zijn te zien op de website.
Tot slot wil ik u, mede namens de
overige bestuursleden van de Federatie, hele fijne feestdagen en vooral
een gezond 2021 toewensen.
ROEL FONVILLE, VOORZITTER

Algemeen
De Koepel Gepensioneerden (KG) is ontstaan na een fusie per 1 januari 2020 van de KNVG en NVOG. De KG is de grootste seniorenorganisatie in Nederland met voor de belangenbehartiging inzetbare
deskundigheid op de terreinen van pensioenen en inkomen, zorg,
welzijn en wonen. Samen met andere belangenverenigingen van
ouderen behartigt de KG de belangen van ruim drie miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere
relevante instanties.

met de minister, het ministerie, sociale
partners, politieke partijen, stuuren klankbordgroepen alsmede ook
recentelijk in de rondetafelgesprekken
met de vaste Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Uitwerking pensioenakkoord
De KG (en met name de beide covoorzitters en de KG pensioencommissie) is de laatste maanden intensief betrokken geweest bij het overleg over de uitwerking van het pensioenakkoord en over de voorbereiding om tot eerste wetsvoorstellen
te komen. Onder meer in overleggen
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mens gepensioneerden te kunnen
vormen in de belangrijke komende
fase waarin vele details verder uitgewerkt dienen te worden en waarin

Naast het in het vorige SB vermelde
“Plan van Aanpak en Escalatie” van
de KG (bekrachtigd op de Algemene
Vergadering van de KG op 9 september 2020), heeft de KG nu ook
een “Position paper Koepel Gepensioneerden” opgesteld (29 oktober
2020) om haar zienswijze op de nodige uitwerking van het nieuwe pensioenstelsel duidelijk uit te dragen.

… de toezegging van de
minister dat de regels voor
het nieuwe stelsel ook naar
voren kunnen worden
gehaald om de problemen
van invaren en de komende
6 jaren te overbruggen …

Ook de ouderenorganisaties ANBO
en KBO-PCOB hebben vergelijkbare
position papers opgesteld. Belangrijk
is dat de position papers van de KG,
ANBO en KBO-PCOB elkaar ondersteunen en het daarmee mogelijk
maken om één gezamenlijk blok na-

eerste concepten van wetsvoorstellen
opgesteld dienen te worden.
Naast de toezegging van de minister
dat de regels voor het nieuwe stelsel
ook naar voren kunnen worden gehaald om de problemen van invaren

en de komende 6 jaren te overbruggen, zijn een aantal wezenlijke verbeterpunten benadrukt in het “Position paper KG”. Deze verbeterpunten zijn van essentieel belang
wil het eindresultaat van de uitwerking van het nieuwe stelsel de instemming verdienen van de gepensioneerden.
De door de KG gespecificeerde bovengenoemde verbeterpunten zijn:
1. Het is belangrijk dat pensioenfondsen in het nieuwe contract
een goed onderzoek doen naar
de risicohouding van de deelnemers en gepensioneerden, op basis
waarvan het ook binnen de leeftijdscategorieën van gepensioneerden mogelijk wordt te kiezen voor
een standaard toedelen van risico’s,
het voorzichtiger toedelen van
risico’s en het risicovoller toedelen.
7

2. Voor de invoering is het vertrouwen essentieel. Daarom, maar
ook uit oogpunt van rechtvaardigheid, zal de transitie (het invaren), gebaseerd moeten zijn op
evenwicht, waarbij tevens sprake
is van herstel van onevenwichtig
heid (geld dat van oud naar jong
is gevloeid door een te lage premie
en het dragen van het renterisico).
Daarbij zullen de regels van het
nieuwe stelsel leidend moeten
zijn.
3. In de komende (overbruggings-)
jaren dienen, bijzondere financieel-economische omstandigheden daargelaten, kortingen te
worden voorkomen en is indexatieperspectief essentieel.
4. In de resterende tijd dient de
governance bij pensioenfondsen
te worden aangepast, waarbij de

rol van gepensioneerden dient te
worden versterkt. Het gaat immers
dan niet om arbeidsvoorwaarden
maar om verdelingsvraagstukken van
vermogen, ook van gepensioneerden.
De volledige tekst van het “Position
Paper Koepel Gepensioneerden” is
te vinden op de websites van de
Federatie (www.federatie.nl) en de
KG (www.koepelgepensioneerden.nl)
Zorg, Welzijn en Wonen
De recente ontwikkelingen op dit
gebied binnen de KG staan vermeld
in de recente KG-nieuwsbrieven welke te lezen zijn op bovengenoemde
websites. Recente voorbeelden van
onderwerpen zijn:
- Start Publiekscampagne “De Waarde van Ouder Worden”.
Een initiatief vanuit het ministerie
van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) in samenwerking
met de Raad van Ouderen waar
de KG ook deel van uit maakt.
De campagne focust op de meerwaarde van ouder worden. Meerwaarde is waarde die je ontwikkelt
naarmate je ouder wordt.

Een brief van de KG is uitgegaan
naar de Vaste Kamercommissie
VWS waarin o.a. aandacht gevraagd wordt voor een goed steunnetwerk, voor het mogelijk maken
van (digitale) ontmoetingen en
van preventie voor ouderen, zoals
vaccinatie en valpreventie.
- Campagne Senioren en Veiligheid.
De bedoeling van deze campagne
is om zoveel mogelijk mensen te
informeren over een viertal vormen
van criminaliteit (meekijken bij
pinnen, babbeltrucs, WhatsAppfraude en phishing).
De KG commissie Zorg, Welzijn en
Wonen is actief betrokken bij bovengenoemde onderwerpen, zie de
betreffende KG nieuwbrieven, om
de belangen van ouderen te behartigen tezamen met andere ouderenorganisaties.
WIM VAATSTRA

Wist u dat...
• na vele jaren consequent
communiceren nu ook vakbonden en minister inzien dat
in de afgelopen 10 jaar veel
pensioenkapitaal van ouderen
naar jongeren is gevloeid in
plaats van andersom?
• de Federatie voor de uitgangspunten van de discussie
met het Philips Pensioenfonds
een position paper heeft opgesteld dat op de website te
vinden is?
• de meeste pensioenfondsen
betwijfelen of de invoering
van het nieuwe pensioensysteem wegens gebrek aan IT-capaciteit vóór 2026 haalbaar is?
• het Philips Pensioenfonds per
1 januari 2021 voor het pensioenbeheer gaat samenwerken met Blue Sky, een uitvoerder met moderne IT?

- Houtkoolschets acute zorg.
KBO-Brabant, KBO-PCOB, KG en
NOOM hebben gezamenlijk input
geleverd om de vernieuwde inrichting van de acute zorg verder
vorm te geven.
- KG stuurt brief aan VWS over behandeling VWS-begroting.
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Nieuws van de Zorg
Zorgverzekering 2021
Iedereen in Nederland van 18 jaar of ouder is verplicht om een
zorgverzekering af te sluiten. Je bent minimaal verplicht om een
basisverzekering af te sluiten. Voor je zorgverzekering betaal je
premie. Die premie verschilt per verzekeraar. Jaarlijks op 12 november maken de zorgverzekeraars de premie voor de basisverzekeringen bekend.

•

•

De verwachting van de minister was
dat de premies voor de zorgverzekering met ongeveer 5% zouden
stijgen. Dus waren we benieuwd
wat de premie in werkelijkheid zou
worden. Ook waren we benieuwd
of de coronapandemie van invloed
zou zijn op de hoogte van de premie.
Er is in het afgelopen jaar hiervoor
weliswaar meer uitgegeven maar
anderzijds werd er minder zorg gevraagd doordat andere zorg werd
uitgesteld of vermeden. Als redenen
voor de stijging van de zorgkosten
worden genoemd nieuwe of duurdere geneesmiddelen, zorgsalarissen
en vergrijzing. Het aandeel van ouderen in de maatschappij groeit nog
steeds.
Wie de tarieven van de zorgverzekeraars onderling en met de premies
van 2020 vergelijkt, ziet dat de pre-

mieverhoging voor de basisverzekering van AON/Zilveren Kruis (FPVG
Collectief 1482) met 2 à 4 procent
gunstig afsteekt vergeleken met andere verzekeraars waar de stijging
5 à 7 procent bedraagt.
De inhoud van de basisverzekeringen
is voor alle verzekeraars gelijk, wordt
door de Minister bepaald.
Het eigen risico in 2021 blijft

… de premieverhoging voor
de basisverzekering van
AON/Zilveren Kruis (FPVG
Collectief 1482) met 2 à 4
procent gunstig afsteekt vergeleken met andere verzekeraars waar de stijging 5 à 7
procent bedraagt
€ 385,-. Maar wie dat wil kan ook
voor een vrijwillig een hoger eigen
risico kiezen, waardoor de premie
lager wordt. De collectiviteitskorting
is in 2021 nog 5%.
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Algemene wijzigingen van Zilveren kruis:
• Verandering in korting bij termijnbetaling.
De korting op de premie bij halfjaarbetaling gaat van 0,75% naar
0,5%. De korting bij jaarbetaling
gaat van 2% naar 1%.
• Vrijwillig eigen risico.
De korting bij de keuze voor een
vrijwillig eigen risico bij de Basis
Zeker (Naturapolis) wordt lager.
Wijzigingen in de basisverzekering
Een greep uit de wijzigingen in de
basisverzekering:
• Vanaf 18 juli 2020 is er voor patiënten die herstellen van COVID19 een vergoeding voor paramedische zorg. Deze vergoeding geldt
tot tenminste 1 augustus 2021.
Er zijn aanvullende voorwaarden
van toepassing.
• In 2021 gaat voor COPD-patiënten
in subcategorie B2 het maximaal
aantal behandelingen fysio- en
oefentherapie in het eerste jaar

•

•

omhoog naar 70. De daaropvolgende jaren is er recht op 52 behandelingen per jaar.
In 2021 is vooraf toestemming
nodig wanneer je wilt verblijven
in een niet door Zilveren Kruis
gecontracteerd eerstelijnsverblijf.
(Eerstelijnsverblijf is een kort verblijf
in een zorginstelling voor wie om
medische redenen tijdelijk niet
thuis kan blijven).
In 2021 worden diabeteshulpmiddelen, incontinentiemateriaal, stoma- en verbandmiddelen en medische voeding alleen volledig vergoed wanneer deze gekocht worden bij een gecontracteerde medische speciaalzaak.
Vanaf 2021 is Marokko geen verdragsland meer. Bij zorg in Marokko is er doordoor via de basisverzekering alleen recht op vergoeding voor spoedeisende zorgkosten tot maximaal het Nederlands tarief.
Het wettelijk eigen risico blijft
€ 385,-. Er is geen eigen risico
meer van toepassing voor orgaandonoren bij medische kosten na
orgaandonatie.

Aanvullende verzekeringen veranderen niet
In 2021 verandert er niets aan de
inhoud van de aanvullende verzekeringen. De vergoedingen en voorwaarden blijven hetzelfde. De premie
voor de aanvullende verzekeringen
van Aon wordt met 3,5% verhoogd.

U kunt bij FPVG kiezen uit 3 basisverzekeringen:
De premies zijn per maand incl. 5% collectiviteitskorting 1482
AON/Zilveren Kruis 1482
Basis Budget (Selectief)
Basis Zeker (Natura)
Basis Exclusief (Restitutie)

Per maand
€ 114,90
€ 122,02
€ 132,96

Ter vergelijking de tarieven van andere verzekeraars zonder korting.
Soort verzekering CZ
Menzis
VGZ Zilveren Kruis
Budget
€ 123,10
€117,00
€ 120,90
€ 120,95
Natura
€ 129,60
€ 130,00
€ 124,45
€ 128,45
Restitutie
€ 138,50
€ 133,00
€ 132,20
€ 139,95

Voor deelnemers aan het zorgcollectief 1482 zijn de netto maandpremies in 2021 als volgt:
Compact 55+ pakket : € 8,00 *)
Compleet
: € 12,51 *)
Comfort Plus
: € 45,91

Er zijn twee soorten inkomensafhankelijke bijdragen:
• De inkomensafhankelijke bijdrage
Zorgverzekeringswet (premie Zvw)
• De inkomensafhankelijke premie
Wet langdurige zorg (premie Wlz).

*) pakket is aan te vullen met diverse
toppings (o.a. Optiekplan, Alternatieve zorg en Fysio).

De inkomensafhankelijke bijdragen
Zvw in 2021 is voor werkenden 7%
(was 6,7%) en voor gepensioneerden
en zelfstandigen wordt die bijdrage
5,75% (was 5,45%). De inkomensafhankelijke bijdrage Wlz blijft gelijk
met 9,65%.
Een gezond 2021 toegewenst!

Overige premies en bijdragen
Iedereen die in Nederland verzekerd
is voor ziektekosten betaalt over
zijn/haar inkomen een verplichte financiële bijdrage/premie. Dit is de
inkomensafhankelijke bijdrage.

WIM STEENKS,
COMMISSIE ZORG EN ZORGVERZEKERING
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De ALV’s van de
Federatie en LBPG

Op 21 oktober jl. hebben de Algemene Leden Vergaderingen
van de Federatie en van de LBPG plaatsgevonden. Vanwege
de coronapandemie waren dit onlinevergaderingen via Zoom.
Alleen de voorzitter en de penningmeester waren lijfelijk aanwezig in het Mikrocentrum in Veldhoven.

Omdat dit voor sommigen de eerste
gelegenheid was om deel te nemen
aan een onlinezoombijeenkomst was
de mogelijkheid geboden om de
dagen voorafgaand aan de meetings
te oefenen. Helaas had op de dag
zelf toch nog een aantal deelnemers
problemen om de verbinding op te
starten. Met betrekking tot de technische uitvoering waren er nog een
aantal punten voor verbetering vatbaar
zoals het beter in beeld brengen van
de slides en het geluid. Ondanks die
verbeterpunten waren de verbindingen
stabiel en konden de deelnemers uiteindelijk de ALV’s goed volgen.
ALV Federatie
Om de ALV voor de Federatie goed
te laten verlopen waren de vergaderstukken vooraf per email naar de
deelnemers toegestuurd. Ook had
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het bestuur gevraagd om eventuele
vragen of amendementen vooraf bekend te maken zodat het bestuur
deze naar alle deelnemers zou kunnen
sturen en eventueel een eerste reactie
zou kunnen geven. Hier was geen
gebruik van gemaakt zodat de voorstellen van het bestuur het uitgangspunt vormden voor de toelichting in
de vergadering. Daartoe had de voorzitter de hoofdpunten bij het betreffende agendapunt op een slide gezet
en gaf daarbij voor de camera nadere
toelichting. Door middel van handopsteken konden de deelnemers het
woord vragen voor een opmerking
of vraag, hetgeen geregeld gebeurde.
Zo werd er aandacht gevraagd voor
het stroomlijnen van de communicatie
tussen de Federatie, de LBPG en de
Koepel Gepensioneerden. De voorzitter
zegde toe dit onder de aandacht van

De ALV’s van de Federatie en LBPG
de communicatiecommissie te brengen. De financiële paragraaf, altijd
een belangrijk onderdeel van de ALV,
werd toegelicht door de penningmeester van de Federatie Frans Mooren. Als gevolg van de coronacrisis
zijn de fysieke activiteiten vervallen
en wordt er door het bestuur veel
online vergaderd. Dit leidt tot lagere
kosten en een hoger dan begroot
financieel resultaat in 2020.

Als gevolg van de coronacrisis zijn de fysieke
activiteiten vervallen.
Dit leidt tot lagere kosten.

worden aangehaald.
De verslagen van de ALV’s zijn terug
te vinden op de websites van de
Federatie en het ledengedeelte van
de LBPG.
Begunstigersbijeenkomst
als ‘webinar’
Na de ALV’s vond later in de middag
het webinar plaats, als digitale vervanging van de jaarlijkse begunstigersbijeenkomst. Dit jaar was deze
bijeenkomst opengesteld voor alle leden van alle bij de Federatie aangesloten verenigingen.
Het webinar bestond uit twee lezingen.
De eerste over het pensioenakkoord
vanuit het perspectief van het Philips

Pensioenfonds door Mike Pernot,
directeur pensioenen. De Heer Pernot
maakte een duidelijk voorbehoud omdat er eerst nog veel keuzes moeten

De heer Pernot maakte
duidelijk voorbehoud omdat
er eerste nog veel keuzes
moeten worden gemaakt in
het wetgevende traject op
landelijk niveau
worden gemaakt in het wetgevende
traject op landelijk niveau. Toch is het
Philips Pensioenfonds begonnen met
een aantal studies over wat het nieuwe

systeem zou kunnen betekenen in
de specifieke situatie van het sterk
vergrijsde ondernemingspensioenfonds.
De tweede lezing betrof de inzet van
de Federatie in de komende periode
door ondergetekende. In het eerste
deel van deze lezing werd aandacht
besteed aan de ontwikkelingen binnen
de verenigingen die zijn aangesloten
bij de Federatie. Het bestuur vindt
het belangrijk om daarop te anticiperen
zodat een toekomstbestendige organisatievorm van Philips gepensioneerden tot stand kan worden gebracht.
Het tweede deel van deze lezing ging
over de positie van de gepensioneerden ten aanzien van de mogelijke

veranderingen als gevolg van het
nieuwe pensioensysteem. Er was een
vraag van de heer Olyslagers of er
door de gepensioneerden-organisaties
milestones zijn gedefinieerd en welke
plannen deze organisaties hebben als
er op die momenten niet aan de
toetsingscriteria van de gepensioneerden zou zijn voldaan. De voorzitter
antwoordt dat op landelijk niveau de
uitwerking in voorgenomen wetgeving
volgens de huidige inzichten tegen
het eind van het jaar duidelijk zal
worden en dat de Koepel Gepensioneerden daarvoor een escalatieplan
heeft opgesteld. Met betrekking tot
de implementatie bij het Philips Pensioenfonds wordt eerst tussen het

ALV LBPG
De ALV voor de LBPG was op dezelfde
manier opgezet. Hier waren voorafgaand aan de ALV de stukken op het
ledengedeelte van de website geplaatst. Van de mogelijkheid om te
reageren was hier ook geen gebruik
gemaakt, zodat de voorzitter dezelfde
procedure heeft gehanteerd. Ook bij
de LBPG kon de penningmeester voor
2020 een beter dan begroot resultaat
voorspellen, ook door lagere kosten.
Alles bij elkaar zijn de beide ALV’s relatief soepel verlopen en was het
goed een contactmoment te hebben.
Toch hoopt het bestuur bij de ALV’s
volgend jaar, die beide gepland staan
op 21 april 2021, de deelnemers
weer fysiek te kunnen ontmoeten.
Want in die setting zijn toevallige
ontmoetingen mogelijk en kunnen
de persoonlijke contacten weer eens

fonds en de Federatie informatie uitgewisseld. De uitwerking binnen het
fonds zal op zijn vroegst tweede helft
2021 duidelijk worden. Het bestuur
zal dan zijn positie ten aanzien van
die voorliggende uitwerking verder
bepalen.
Er hebben ruim 100 personen deelgenomen aan dit webinar. Er zijn
naar aanleiding van het webinar een
aantal positieve reacties ontvangen.
Ook waren er vragen of het webinar
is terug te zien. Dat kan want er is
een video-opname gemaakt van deze
bijeenkomst die te vinden is op de
website van de Federatie. Daar staan
ook de slides die ondergetekende bij
deze gelegenheid heeft gebruikt.
ROEL FONVILLE, VOORZITTER
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Agenda 2021
Federatie vergaderingen:
11 Januari
4 Februari
8 Maart
15 Maart
21 April
21 April
21 April
17 Mei
3 Juni
14 Juni
5 Juli
30 Augustus
16 September
27 September
25 Oktober
18 November
29 November
13 December
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