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Het secretariaat van de FPVG 

is bereikbaar:

•   per e-mail

•   telefonisch op woensdag en don-

    derdag tussen 9.30 en 13.30 uur.

Op andere momenten kunt u een 

terugbelverzoek inspreken.
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VORMGEVING:

Arts grafisch compleet, Eindhoven 

SENIOREN BULLETIN:

Het Senioren Bulletin is het blad

van de Federatie van Philips Ver-

enigingen van Gepensioneerden.

Verschijnt vier maal per kalender-

jaar. Overname van artikelen is

toegestaan met toestemming van

de redactie en met vermelding

van de auteur en de naam van dit

blad. 

Het Senioren Bulletin is te vinden

op www.federatie.nl onder Publi-

caties en wordt gratis toegezon-

den aan de begunstigers en de

besturen van de Lidverenigingen

van de Federatie. 

Begunstigers zijn personen die de

Federatie steunen met een jaar-

lijkse bijdrage van tenminste

€ 25,00.

Niet-begunstigers en leden van

bij de Federatie aangesloten ge-

pensioneerdenverenigingen kun-

nen zich abonneren op het 

Senioren Bulletin tegen betaling

van ten minste € 20,00 per jaar. 

Aanmelding bij het secretariaat

van de Federatie, Primulalaan 46-

48, 5582 GL Waalre, of per e-mail:

bestuur@federatie.nl

Colofon
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Van de redactie
Als u dit leest is de uitslag van de

Tweede Kamerverkiezingen bekend.

Er is wellicht al een begin gemaakt

met de formatie van een nieuwe re-

gering. En nog steeds wordt het

maatschappelijk leven danig ontre-

geld door de zich voortslepende 

coronapandemie. 

In pensioenland wordt verder ge-

sleuteld aan de invulling van het

pensioenakkoord door middel van

het aanpassen van het pensioen-

stelsel. Deze aanpassing heeft in-

middels het stadium bereikt van de

voorbereiding van wetsvoorstellen.

De Federatie probeert hierbij in twee

richtingen invloed uit te oefenen:

via het kanaal van de landelijke 

organisaties van gepensioneerden

en via het Philips pensioenfonds. 

In de eerste twee bijdragen van dit

Senioren Bulletin is hierover meer

informatie te vinden.

Tegelijkertijd denkt de Federatie  er-

over na om zich om te vormen van

een verbond van verenigingen naar

een vereniging van natuurlijke per-

sonen. Deze structuuraanpassing

vereist een gedegen voorbereiding.

Ook hierover is in dit nummer meer

te lezen.

Verder treft u in dit nummer een 

samenvatting aan van het jaarverslag

dat het bestuur op de komende

jaarvergadering in april zal presen-

teren.

Een gezonde lenteperiode toege-

wenst.

DE REDACTIE

Kopij
Bijdragen voor het volgende

nummer zijn welkom tot 

15 juni 2021.
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Van de bestuurstafel

De Federatie heeft ervoor gekozen

om haar inbreng in de internetcon-

sultatie via de Koepel Gepensioneer-

den te laten lopen. De pensioen-

commissies van beide organisaties

hebben hierover contact gehad. Ver-

derop in dit SB vindt u een uitge-

breide toelichting.

De nieuwe wet moet op 1 januari

2022 ingaan. De planning van mi-

nister Koolmees is ambitieus, maar

staat wel onder druk. De wetsvoor-

stellen zullen volgens de huidige

planning pas na het zomerreces van

2021 beschikbaar komen voor de

Tweede Kamer. Verschillende partijen

hebben hun zorg uitgesproken of

in de resterende maanden van 2021

nog een zorgvuldige parlementaire

behandeling kan plaatsvinden. Naast

de fundamentele verandering van

pensioen als een toezegging voor

een inkomen voor de oude dag naar

een onzekerder financieel product,

gaat het immers ook over een

(her)verdeling van een vermogen

van 1.800 miljard euro. Dit is twee

keer het bruto nationaal product

van Nederland. Die verdeling moet

uiterst zorgvuldig gebeuren.

Bestuur als gespreks-
partner

Het bestuur oefent op meerdere

fronten invloed uit op het Philips-

pensioen. Het contact met het Philips

Pensioenfonds is geïntensiveerd. Het

bestuur maakt gebruik van het wet-

telijke hoorrecht en onderhoudt re-

gelmatig contact met de vertegen-

woordigers van de Federatie in het

Algemeen Bestuur en Verantwoor-

dingsorgaan van het PPF. Om een

volwaardige gesprekspartner te zijn

en zich goed voor te bereiden op

alle overleggen is een kennisplatform

ingericht.

Intensivering contacten 

met het PPF

Het bestuur heeft de contacten met

het Philips Pensioenfonds geïntensi-

veerd. Het PPF heeft een aantal stu-

diesessies opgezet. De Federatie is

uitgenodigd om hieraan deel te ne-

men en de opties en mogelijkheden

voor een ondernemingspensioen-

fonds te bespreken. De Federatie

gebruikt deze sessies om haar in-

zichten te verdiepen. 

Dit overleg is van belang omdat de

vertegenwoordiging van gepensio-

neerden in het bestuur van het Philips

Pensioenfonds beperkt is. We zullen

het bestuur van het PPF dus scherp

De uitwerking van het pensioenakkoord is dit jaar hét hoofd-

aandachtspunt voor het bestuur. Eind 2020 is door de overheid

de internetconsultatie over de nieuwe pensioenwetgeving

gestart. In de bijbehorende memorie van toelichting is een

verdere invulling gegeven. De afgelopen maanden heeft het

bestuur deze memorie van toelichting bestudeerd.

De belangrijkste aandachts-

punten voor het bestuur zijn

de indexatieachterstand en

de zeggenschap van  

gepen sioneerden.

Een belangrijk aandachtsveld

is gebruik maken van alle

mogelijkheden tot het

uitoefenen van invloed op

het Philipspensioen.



moeten houden op haar wettelijke

verantwoordelijkheid tot een even-

wichtige belangenafweging. Hierbij

hoort nadrukkelijk dat het PPF eerst

een snelle oplossing vindt voor de

opgelopen indexatieachterstanden

in het afgelopen decennium. Ook

de optie van niet invaren —opge-

bouwde rechten en ingegane pen-

sioenen blijven in het huidige wettelijk

kader— moet nadrukkelijk worden

onderzocht door het PPF. 

Hoor- en adviesrecht

Het bestuur heeft al enige tijd gele-

den contact gelegd met Philips, Sig-

nify en de vakorganisaties. Recent

is de Federatie door Philips uitgeno-

digd om als representatieve organi-

satie van gepensioneerden invulling

te geven aan het in het wetvoorstel

genoemde ‘hoorrecht’. Dit houdt in

dat gepensioneerden worden ge-

hoord in de fase dat Philips en de

vakorganisaties plannen maken voor

de nieuwe Philips pensioenregeling,

binnen de nieuwe wettelijke kaders.

Dit is het zogenaamde ‘transitieplan’.

Het pensioenfonds is verplicht om

een implementatieplan op te stellen

voor de uitvoering van het transitie-

plan. Het Verantwoordingsorgaan

heeft adviesrecht betreffende het

implementatieplan.

Het bestuur is van mening dat het

hoorrecht juridisch veel te mager is,

gelet op de grote aantallen gepen-

sioneerden en het daaraan gerela-
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teerde grote vermogen binnen het

Philips Pensioenfonds. Toch heeft

het bestuur ingestemd met voort-

zetting van het overleg met Philips. 

Alhoewel het adviesrecht van het

Verantwoordingsorgaan is verzwaard

en het hoorrecht in de voorgenomen

wetgeving een plaats lijkt te krijgen,

vindt het bestuur het totaal van de

inbreng van gepensioneerden veel

te gering. Dit punt is in de internet-

consultatie nadrukkelijk ingebracht.

Kennisplatform van de 

Federatie

Binnen de Federatie is een speciale

projectorganisatie opgezet om te

komen tot een kennisplatform over

de pensioenproblematiek. De opge-

dane kennis en voortschrijdende in-

zichten gebruikt het bestuur om het

position paper van de Federatie aan

te scherpen. De meest recente versie

van het position paper vindt u op

de website van de Federatie.

Federatie in een
nieuw jasje

Het tweede punt waar het bestuur

veel aandacht aan heeft besteed is

de toekomstige structuur van de Fe-

deratie. In november heeft een daar-

toe ingestelde commissie van de

PVGE en Federatie hierover een rap-

port uitgebracht. Het voorstel is om

te komen tot een landelijke vereni-

ging van Philips Gepensioneerden.

Leden van de lokale verenigingen

met een Philipspensioen en leden

van de Landelijke Belangenvereniging

van Philips Gepensioneerden (LBPG)

zijn dan automatisch aangesloten.

De richting is duidelijk. De uitwerking

vraagt nog om het oplossen van

een aantal zaken op het gebied van

lidmaatschap, administratie en com-

municatie. Het bestuur hoopt in een

extra Algemene ledenvergadering

van de Federatie in het najaar een

voorstel voor de nieuwe opzet te

kunnen voorleggen. 

Directe communicatie

Een van de aandachtspunten is recht-

streekse communicatie naar alle Phi-

lipsgepensioneerden. Voor veel Phi-

lipsgepensioneerden in Nederland is

de Federatie ver weg. Zij hebben

een beperkt beeld van de inhoude-

lijke positie en acties van de Federatie.

Juist in deze tijd met grote verande-

ringen in de (Philips)pensioenen is

het van belang dat het bestuur de

leden snel en direct kan informeren.

Door actiever gebruik van te maken

van digitale communicatiemiddelen

zoals e-mail, website en e nieuws-

brieven, kan het bestuur meer direct

met leden communiceren, de hoge

kosten van communicatie per post

verlagen en de contributie laag hou-

den. 

Algemene
ledenvergadering

Op 21 april in de ochtend is de ALV

van de Landelijke Belangenvereniging

van Philips Gepensioneerden (LBPG)

Het kennisplatform van de

Federatie bundelt kennis en

inzicht over de nieuwe 

pensioenwet.

De organisatie moet passen

bij de veranderde positie van

de lid-verenigingen en het

streven om direct te

communiceren met alle

Philipsgepensioneerden.
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Betrokkenheid bij de 

internetconsultatie

Medio december heeft minister Kool-

mees de wetsvoorstellen gepubli-

ceerd voor de herziening van het

pensioenstelsel inclusief een toelich-

ting daarop van ruim 200 pagina’s.

Deze voorstellen zijn door de minister

aangeboden voor een openbare in-

ternetconsultatie waarop iedereen

schriftelijk kon reageren (sluitings-

datum van 12 februari 2021). De

minister start daarna het overleg

met betrokken stakeholders (inclusief

de KG, ANBO en KBO-PCOB) zo

snel mogelijk weer op om de inge-

komen reacties te bespreken en

waar van toepassing de wetsvoor-

stellen aan te passen en te verbete-

ren.

Het wijzigen van de wetsvoorstellen

zal waarschijnlijk tot aan het zo-

merreces van de Tweede Kamer du-

ren of zelfs langer. Het aan de

Tweede Kamer aanbieden van de

aangepaste wetsvoorstellen zal naar

verwachting pas na het zomerreces

plaatsvinden. Het zal nog een grote

uitdaging worden om de nieuwe

Nieuws van Koepel

Gepensioneerden (KG)

Uitwerking pensioenakkoord

De Koepel Gepensioneerden (KG) is intensief betrokken geweest

bij het overleg over de uitwerking van het Pensioenakkoord van

juni 2019 en de voorbereidingen om tot de eerste wetsvoorstellen

Toekomst pensioenen te komen. Er is overlegd met de minister,

het ministerie, sociale partners, politieke partijen en stuur- en

klankbordgroepen. Er zijn rondetafelgesprekken gevoerd met de

vaste Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgele-

genheid. De KG werkt nauw samen met de ouderenorganisaties

ANBO en KBO-PCOB om zoveel mogelijk één gezamenlijk blok na-

mens de gepensioneerden te kunnen vormen in deze overleggen.

gepland. In de middag volgt de ALV

van de Federatie. Het bestuur werkt

aan de voorbereidingen van deze

vergaderingen. 

Het is helaas nog niet mogelijk om

fysieke bijeenkomsten te houden.

Het bestuur maakt daarom gebruik

van de optie die de coronanoodwet

biedt om de ALV vergaderingen on-

line te houden. De uitnodigingen

en stukken zullen op de statutair

bepaalde momenten beschikbaar

zijn voor de besturen van de lid ver-

enigingen van de Federatie en de

leden van de LBPG. Er wordt dan

ook aangegeven hoe u kunt reageren

op deze stukken en hoe de verga-

deringen praktisch georganiseerd

worden. Het bestuur maakt hierbij

gebruik van de ervaringen die in

oktober vorig jaar met de ALV’s zijn

opgedaan.

Begunstigers -
bijeenkomst

De traditionele begunstigersbijeen-

komst in het voorjaar, waarvoor be-

gunstigers van de Federatie en leden

van de LBPG worden uitgenodigd,

is vanwege de coronapandemie uit-

gesteld. Het bestuur hoopt dat de

virussituatie zich zodanig ontwikkelt

dat in het najaar deze bijeenkomst

met een fysiek samenzijn georgani-

seerd kan worden. Daar ziet het be-

stuur hoopvol naar uit!

ROEL FONVILLE, VOORZITTER
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wetgeving zoals gepland per 1 januari

2022 te kunnen laten ingaan.

Positie KG

Op 1 januari 2020 fuseerden KNVG

en NVOG in de KG. In 2017 stelden

de KNVG en de NVOG samen met

een aantal andere organisaties waar-

onder de KBO-PCOB en ANBO, toet-

singscriteria op voor een nieuw pen-

sioenstelsel. Daarop gebaseerd for-

muleerde de KG een ‘Plan van Aan-

pak en Escalatie’ dat op 9 september

2020 werd bekrachtigd in de Alge-

mene Vergadering van de KG.

Dit plan werd gevolgd door de op-

stelling van het ‘Position Paper Koepel

Gepensioneerden’ op 29 oktober

2020 waarin de Koepel haar ziens-

wijze op de benodigde uitwerking

van het nieuwe pensioenstelsel dui-

delijk uitdraagt. Het position paper

van de KG komt op hoofdlijnen

overeen met het position paper van

de FPVG van 23 november 2020.

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 onder-

steunen en daarmee één positie mo-

gelijk maken voor de gezamenlijke

belangenbehartiging van gepensio-

neerden.

In het ‘Position Paper Koepel Ge-

pensioneerden’ zijn een aantal we-

zenlijke verbeterpunten benadrukt

naast de toezegging van de minister

dat de regels voor het nieuwe stelsel

ook naar voren kunnen worden ge-

haald om de problemen van invaren

in de komende 6 jaren te overbrug-

gen. De verbeterpunten zijn van es-

sentieel belang wil het eindresultaat

van de uitwerking van het nieuwe

stelsel de instemming verdienen van

de gepensioneerden.

Verbeterpunten 

voor het nieuwe stelsel

De door de KG gespecificeerde ver-

beterpunten, ook eerder vermeld in

de vorige SB, zijn de volgende:

1.  Het is belangrijk dat pensioen-

    fondsen in het nieuwe contract 

    een goed onderzoek doen naar 

    de risicohouding van de deelne-

Het zal nog een grote 

uitdaging worden om de

nieuwe wetgeving per 

1 januari 2022 

in te kunnen laten gaan.
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men in de uitgebreide gezamenlijke

reactie van de KG, ANBO en KBO-

PCOB die in de internetconsultatie

op de Wetsvoorstellen Toekomst

Pensioenen is ingediend. De pen -

sioencommissie van de FPVG heeft

haar voorstellen en suggesties voor

de internetconsultatie gedeeld met

de pensioencommissie van de KG.

Die zijn herkenbaar In de uiteindelijke

ingediende reactie van de KG en

haar partners.

Met betrekking tot het eerderge-

noemde verbeterpunt ‘herstel van

onevenwichtigheid’ hebben de KG,

ANBO en KBO-PCOB bij de minister

ook gepleit voor het instellen van

een onafhankelijke commissie die

moet onderzoeken welke elementen

moeten worden meegenomen bij

het vaststellen van evenwicht als be-

staande pensioenrechten worden

omgezet in pensioenvermogens.

De verbeterpunten bevestigen dat

de door de minister medio december

voorgestelde wetsvoorstellen voor

de KG onvoldoende en ontoereikend

zijn. Er zal aan deze wetsvoorstellen

volgens de KG nog flink moeten

worden gesleuteld voordat de KG

hiermee kan instemmen.

Overige acties van de KG

Ondertussen lopen voorbereidingen

voor verschillende acties ook door.

•   Begin maart wordt een pen-

    sioendebat georganiseerd door 

    de KG samen met andere ou-

    derenorganisaties. Hierbij zijn po-

    litici uitgenodigd om hun opvat-

    tingen te geven over de voor ons 

    belangrijke punten.

•   Er worden door de KG ook 

    radiospotjes voorbereid, die na 

    de verkiezingen attentie gaan 

    vragen voor wat in het regeerak-

    koord over de pensioenen wel 

    en wat juist niet moet worden 

    opgenomen.

•   De contacten met de relevante 

    spelers op het pensioenveld zullen 

    uiteraard blijven doorgaan.

•   De voorbereidingen op het juri-

    disch vlak zijn in een eindstadium. 

    Indien nodig zullen juridische 

    acties worden genomen.

De inhoud van de position papers,

de volledige reactie van de KG op

de wetsvoorstellen tijdens de inter-

netconsultatie, de status van de

voortgangsrapportage en andere re-

levante informatie zijn 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 het

gebied van zorg, welzijn en wonen

    mers en gepensioneerden, op 

    basis waarvan het ook binnen de 

    leeftijdscategorieën van gepen-

    sioneerden mogelijk wordt te kie-

    zen voor een standaard toedelen 

    van risico’s, het voorzichtiger toe-

    delen van risico’s en het risicovoller 

    toedelen.

2.  Voor de invoering is het vertrou-

    wen essentieel. Daarom, maar 

    ook uit oogpunt van rechtvaar-

    digheid, zal de transitie (het in-

    varen), gebaseerd moeten zijn op 

    evenwicht, waarbij tevens sprake 

    is van herstel van onevenwich-

    tigheid (geld dat van oud naar 

    jong is gevloeid door een te lage 

    premie en het dragen van het 

    renterisico). Daarbij zullen de re-

    gels 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 indexatie-

    perspectief 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 gepen-

    sioneerden.

Reactie op het wetsvoorstel Toe-

komst pensioenen

Deze verbeterpunten zijn meegeno-

Er zal aan deze wetsvoostel-

len volgens de KG nog flink

moeten worden gesleuteld

voordat de KG hiermee kan

instemmen
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binnen de KG staan in recente KG-

nieuwsbrieven. Die zijn te lezen op

de website van de Koepel. Recente

voorbeelden van onderwerpen zijn:

•   Standpunt Koepel Gepensioneer-

    den over selectiecriterium bij 

    schaarste IC-capaciteit.

    Hierin geeft de KG uitleg en ver-

    antwoording van haar standpunt 

    in deze ethische kwestie.

•   Snelle vaccinatie onder ouderen.

    Seniorenorganisaties steunen het 

    beleid om ouderen voorrang te 

    geven bij vaccinatie tegen coro-

    na.

•   Actuele informatie VWS over 

    coronavirus COVID-19

•   Start Publiekscampagne “De 

    Waarde van Ouder Worden”

De KG commissie Zorg, Welzijn en

Wonen is actief betrokken bij deze

onderwerpen om zo de belangen

van ouderen te behartigen samen

met andere ouderenorganisaties.

WIM VAATSTRA

Toekomst
Federatie
In het SB van september 2020

schreef Frans Mooren dat een com-

missie actief was om de organisatie

van de Federatie aan te passen.

Deze commissie heeft in oktober

advies aan het bestuur uitgebracht.

De kern van het advies is het om-

vormen van de Federatie naar een

landelijke ledenvereniging van Phi-

lips-gepensioneerden. Geadviseerd

wordt dat de aangeslotenen van

de lokale verenigingen en van de

LBPG automatisch lid zouden wor-

den van deze vereniging. Tenzij

men aangeeft dat niet te willen.

Het bestuur heeft vast-
gesteld dat er nog een

aantal hobbels te
nemen zijn.

In een extra vergadering van eind

december heeft het bestuur vast-

gesteld dat er nog een aantal hob-

bels te nemen zijn. Gelet op het

voortrazen van de coronapandemie

zal de ALV in april 2021 online

moeten plaatsvinden waardoor

deze vergadering niet geschikt is

voor behandeling van een zo in-

grijpende wijziging van de structuur

van de Federatie. Daarom is het

voornemen geformuleerd om in

het najaar van 2021 een extra ALV

te beleggen om de organisatiewij-

ziging vast te stellen. Inmiddels is

een nieuwe werkgroep begonnen

met de voorbereidingen. 

ERIK OVERBEEKE



10

Pensioenen

Door paniek op de beurs vertoonde

de actuele dekkingsgraad een zeer

diepe dip in maart. Daarna herstelde

de dekkingsgraad zich wel weer

maar de beleidsdekkingsgraad, zijnde

het voortschrijdend gemiddelde van

de voorbije twaalf maanden was

eind december 2020 109,8%, zodat

indexatie ook in 2021 helaas ach-

terwege zal blijven. Het substantiële

koopkrachtverlies, dat was opgelopen

tot 11,3 % in de voorgaande jaren,

is daarmee alleen maar groter ge-

worden.

De verder gedaalde rente is een

groot probleem en maakt pensioen-

opbouw duur. Werkgevers en werk-

nemers lijken de loonruimte bij voor-

keur te gebruiken voor andere com-

ponenten in de arbeidsovereenkomst

dan het pensioen. Toch blijft de 

Federatie eraan hechten dat er een

zuivere kostendekkende premie

wordt betaald. 

Gepensioneerden zijn bij de uitwer-

king van het pensioenakkoord maar

zijdelings betrokken. De keuzes wor-

den gemaakt door vertegenwoordi-

gers van werkgevers, werknemers

en de overheid. De Federatie is via

de Koepel Gepensioneerden verte-

genwoordigd in een klankbordgroep

en heeft daar haar inbreng geleverd

vanuit de destijds opgestelde toet-

singscriteria. De strategie van de

Koepel Gepensioneerden is deel te

Samenvatting jaarverslag Federatie 2020

Terugblik - Corona...  
Bijna alle fysieke bijeenkomsten werden gestaakt. De begun -

stigersdag van de Federatie in april werd geschrapt, de ALV van

april uitgesteld. Op basis van de coronanoodwet is de ALV

omgezet in een online ALV op 21 oktober. De bestuurs- en com-

missiewerkzaamheden van de Federatie verliepen online. Veel

aandacht is het afgelopen jaar besteed aan het nieuwe pen -

sioenstelsel, het overleg met PPF, Philips Benelux, Signify en de

vakorganisatie en aan de toekomst van de Federatie. 

In 2020 zijn in de bezetting van functies in het bestuur en in die

van de commissies een aantal mutaties geweest. Ook voor 2021

staan wisselingen gepland.

De Federatie is Philips Benelux zeer

erkentelijk voor de steun aan de

verweesde verenigingen, de PVGE

en de Federatie voor 2021 en 2022.

In 2020 werden 14 verweesde ver-

enigingen financieel ondersteund

dankzij de bijdrage van Philips 

Benelux. De bijdrage was ongeveer 

€ 22,20 per adres.

In 2020 waren verkiezingen voorzien

voor de gepensioneerde leden van

het Algemeen Bestuur van het Philips

Pensioenfonds. Daar er geen andere

representatieve organisaties en in-

dividuele kandidaten waren gesteld

zijn de verkiezingen niet doorgegaan

en zijn de twee eerste kandidaten

van de lijst van de Federatie, de

heren ter Huurne en Reuvers, her-

benoemd in het bestuur van PPF.

Toch blijft de Federatie 

hechten aan een zuivere 

kostendekkende premie
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nemen in de besprekingen om als

gepensioneerden in de politiek en

media niet weggezet (‘geframed’)

te worden als oude mensen die

alleen maar alles bij het oude willen

laten. Wel zijn er toetsingscriteria

opgesteld om de uitwerking van het

pensioenakkoord aan te toetsen. Als

de uitwerking niet aan de criteria

dreigt te voldoen kan de Koepel

Gepensioneerden een escalatieplan

voor actie in werking stellen. 

De Federatie heeft positief gerea-

geerd op een uitnodiging van PPF

om kennis te nemen van de moge-

lijke impact van het nieuwe stelsel.

De Federatie heeft op haar beurt

contact gezocht met de werkgevers

Philips en Signify en ook met de

vakorganisaties. De pensioencom-

missie heeft veel werk verricht met

betrekking tot het bestuderen van

de in juni 2020 uitgebrachte Hoofd-

lijnennota. Op basis van die kennis

heeft de Federatie in oktober 2020

een Position Paper uitgebracht, het-

geen een ‘levend’ document is. Het

mogelijk gedwongen overbrengen

van vermogens in een nieuw pensi-

oensysteem (‘invaren’) en de grote

vrijheid voor werkgevers en werk-

nemers en ook de besturen van de

pensioenfondsen om met dat be-

staande vermogen allerlei potjes te

vullen, baart de Federatie grote zor-

gen. Het gaat bij het PPF over een

paar miljard euro vermogen waarmee

kan worden geschoven. 

De governance van het PPF en

de medezeggenschap van de ge-

pensioneerden in de organen

van het PPF.

Formeel is in 2020 geen verandering

gekomen in de geringe mate van

invloed van gepensioneerden binnen

PPF. Zo bestaat op papier nog steeds

de geheimhoudingsplicht voor de

leden van het Verantwoordingsor-

gaan (VO) en wordt in het stemre-

glement het principe van evenredige

afspiegeling van het aantal aange-

slotenen formeel tenietgedaan. Er

zijn echter wel werkafspraken ge-

maakt die afstemming tussen VO-

leden en de Federatie mogelijk ma-

ken. Verder is afgesproken dat op

minderheidsadviezen vanuit het VO

door het Algemeen Bestuur op de-

zelfde wijze onderbouwd gereageerd

moet worden als op meerderheids-

adviezen. Dit zijn kleine verbeteringen

die de kritiek op de governance van

het PPF ietwat doen verzachten. De

positie van gepensioneerden en sla-

pers is nog steeds erg zwak, terwijl

deze groepen van aangeslotenen

meer dan 80% van de deelnemers

en 2/3 van het aanwezige vermogen

binnen PPF vertegenwoordigt.

De Federatie was en is van mening,

dat de positie van gepensioneerden

in het pensioenfonds op diverse vlak-

ken versterking verdient.

Minder verenigingen en minder

leden

De in voorgaande jaren geconsta-

teerde krimp van het aantal vereni-

gingen aangesloten bij de Federatie

heeft zich helaas doorgezet. Ook

neemt het aantal leden binnen de

verenigingen buiten de regio Eind-

hoven af. Binnen de regio Eindhoven

is weliswaar het aantal leden nage-

noeg constant, maar het percentage

leden met een Philips achtergrond

is gedaald tot onder de 50%.

Informatie van het Philips Pensioen-

fonds laat zien dat het aantal bij het

fonds aangesloten Philips-pensioen-

gerechtigden tot 2040 boven de

40.000 zal blijven. Het ledenaantal

bij de Landelijke Belangenvereniging

van Philips Gepensioneerden (LBPG)

is het afgelopen jaar constant ge-

bleven op ongeveer 1800. Het is

waarschijnlijk dat in 2030 naast de

PVGE en de LBPG nog slechts een

enkele vereniging in het land zal

bestaan. 

In het tweede kwartaal van 2020 is

een projectteam opgestart om de

belangenbehartiging voor met name

de Philips-gepensioneerden binnen

de Federatie, toekomstbestendig

vorm te gegeven. Het projectteam

bestond uit drie leden vanuit de

PVGE, twee voorzitters van vereni-

gingen buiten Eindhoven en stond

onder leiding van Frans Mooren,

DB-lid van de Federatie. 

Onder de naam ‘Toekomst Federatie’

wordt elders in dit blad verder op

dit onderwerp ingegaan.

ERIK OVERBEEKE

De positie van

gepensioneerden en slapers 

is nog steeds erg zwak

Het is waarschijnlijk dat in

2030 naast de PVGE en de

LBPG nog slechts een enkele

vereniging zal bestaan.



Agenda 2021
F e d e r a t i e  v e r g a d e r i n g e n :

21 April Begunstigersmiddag

21 April ALV LBPG 

21 April ALV FPVG 

10 Mei DB Vergadering 14.00

3 Juni Alg. Bestuur 12.00

14 Juni DB Vergadering 14.00

5 Juli DB Vergadering 14.00

30 Augustus DB Vergadering 14.00

16 September Alg. Bestuur 12.00

27 September DB Vergadering 14.00

25 Oktober DB Vergadering 14.00

18 November Alg. Bestuur 12.00 

29  November DB Bestuur 14.00 

13 December DB Vergadering 14.00 

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