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Van de redactie
Nieuw is het sleutelwoord voor

deze uitgave van het SB.

Het bestuur van de Federatie is sinds

21 april bemand met vier nieuwe

leden waaronder een nieuwe voor-

zitter. Er wordt gewerkt aan een

nieuw pensioenstelsel. In den Haag

wordt gesleuteld aan een nieuwe

regering. En langzaamaan kruipt de

maatschappij weg van onder het

juk van de coronapandemie naar

een ‘nieuwe werkelijkheid’.

In dit nummer treft u veel informatie

aan over al deze vernieuwingen. De

nieuwe voorzitter presenteert voor

het eerst het stuk ‘Van de bestuurs-

tafel’. Er wordt ruim aandacht be-

steed aan de ontwikkelingen rondom

de totstandkoming van een nieuw

pensioenstelsel. Deze ontwikkelingen

worden overigens behoorlijk ver-

stoord doordat de regering demis -

sionair is en de lancering van de

eerste wetsvoorstellen veel kritische

reacties opleverde. Mede daardoor

is inmiddels besloten tot een jaar

uitstel.

In dit nummer besteden we kort

aandacht aan de zorg. De uitgaven

daarvoor blijven al jaren stijgen en

door corona wordt dat nog eens

versterkt.

Tot slot blikt de voormalig voorzitter

in een interview terug op zijn 

7-jarig voorzitterschap.

Wij wensen u een fijne en gezonde

zomer toe met veel leuke en inspi-

rerende fysieke ontmoetingen met

iedereen die u lief is. 

DE REDACTIE
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Mutaties in het 

bestuur

In de ALV van 21 april nam Roel

Fonville na zeven jaar afscheid als

voorzitter. Onder zijn leiderschap

kon de Federatie de sterke positie,

in de richting van het Philips Pensi-

oenfonds (PPF) en van Philips/Signify

verder uitbouwen. Met de oprichting

van de LBPG is een kanaal gevonden

om directe communicatie met indi-

viduele Philips-gepensioneerden beter

mogelijk te maken. Zeker in deze

spannende tijd van vernieuwing van

het pensioenstelsel is dit van groot

belang. Elders in dit nummer blikt

Roel zelf terug op de afgelopen

jaren. Roel heeft het stokje overge-

dragen aan Jan Konijnenberg. 

We hebben ook afscheid genomen

van penningmeester Frans Mooren.

Hij wordt opgevolgd door Jan Chris-

tiaens. Erik Overbeeke, de opvolger

van Aart de Winter in de secretaris-

functie, is in het voorgaande nummer

Even voorstellen

Mijn naam is Jan Konijnen-

berg en ik heb van 1988

tot en met 2019 voor Philips

gewerkt, begonnen als pro-

cestechnoloog en via inno-

vatiemanagement terecht-

gekomen in operationele

rollen, waaronder plant-

management in Hasselt (Be)

en Drachten. Eind 2019 heb

ik afscheid genomen als

hoofd van de commerciële

Supply chain van Consumer

Lifestyle. Ik ben momenteel

‘slapend’, 62 jaar, wonend

in Bilthoven en getrouwd

met Petra en genietend van

een in Utrecht studerende

dochter.

Een nieuwe voorzitter 
van de Federatie

Van de bestuurstafel



van het SB al voorgesteld. Voor de

communicatiefunctie is Rutger van

Mazijk in het bestuur aangetreden.

Hij gaat zich bezighouden met com-

municatie en de organisatiestruc-

tuur.

Communicatie

Al eerder is aangegeven dat we ons

anders willen organiseren om te

voorkomen dat het ledenaantal van

de Federatie terugloopt door kleiner

worden of geheel verdwijnen van

lokale verenigingen. Voortbouwend

op de ervaring met de LBPG stellen

we ons voor dat in de toekomst

leden van lokale verenigingen ook

rechtstreeks lid kunnen zijn van de

Federatie. Voordat dit formeel gere-

geld is, werken we alvast aan een

meer directe communicatie met

LBPG-leden en de leden van de

lokale verenigingen.

Waarom vinden we dit belangrijk? 

Bij de presentatie van het concept-

wetsvoorstel voor de nieuwe pensi-

oenwet is aan gepensioneerden een

zogenaamd ‘hoorrecht’ verleend. Dit

is de mogelijkheid voor gepensio-

neerden om een, zij het bescheiden,

rol te spelen in de totstandkoming

van het nieuwe pensioenstelsel zoals

Philips/Signify en PPF dit gaan vorm-

geven. Zij hebben al aangegeven

de Federatie te zien als de verte-

genwoordiger van de belangen van

gepensioneerden en ons formeel

verzocht die rol op ons te nemen.

Een goede directe communicatie

tussen bestuur en leden is belangrijk

om inzicht te krijgen in hoe de ge-
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meenschap van Philips-gepensio-

neerden hierin staat.

Terugkoppeling vanuit

ALV op 21 april 2021

De ALV’s van zowel LBPG als FPVG

verleenden goedkeuring aan het (fi-

nanciële) beleid over afgelopen jaar

en stemden in met de begroting

voor 2021. Het bestuur presenteerde

haar beleidsvoornemens voor de ko-

mende jaren. Deze liggen volledig

in lijn met het in het afgelopen jaar

ingezette pad. 

Door de leden is geadviseerd om

met betrekking tot structuurwijzi-

gingen het wiel niet opnieuw uit te

vinden en voort te bouwen op eer-

dere conclusies. Vooruitlopend op

structuurwijzigingen heeft de ALV

van de LBPG ingestemd met het ter

beschikking stellen van adresgege-

vens aan de Federatie voor directe

communicatie. 

Een duidelijk gemis was de persoon-

lijke interactie met leden waarvoor

ZOOM toch een beperking vormt.

Dit heeft ons ervan weerhouden om

met een aansprekende gast een in-

teressant thema te bespreken.

Wet Toekomstige Pen-

sioenen (WTP)

Zoals verwacht heeft op demissionair

minister Koolmees aangekondigd

dat hij een jaar extra nodig heeft

om een wetsvoorstel, na de feedback

vanuit de internetconsultatie, door

de beide kamers te krijgen. Dat heeft

enige consequenties aangezien Phi-

lips/Signify een ambitieus plan voor

invoering ook zal moeten vertragen;

aangezien de huidige pensioenpa-

ragraaf op 1 januari 2022 afloopt,

zal er dus iets moeten gebeuren in

de tussentijd.

De Federatie heeft in april een update

gemaakt van haar position paper

ten aanzien van de WTP en ik roep

u op om deze te lezen via de website.

Omdat niet iedereen onmiddellijk

zal begrijpen hoe de vork in de steel

zit, is in dit SB-nummer over dit on-

derwerp een artikel opgenomen.

NAMENS HET BESTUUR,

JAN KONIJNENBERG

VOORZITTER

Een goede directe communi-

catie tussen bestuur en leden

is belangrijk om inzicht te

krijgen in hoe de gemeen-

schap van Philips-gepensio-

neerden hierin staat

De Federatie heeft een 

update gemaakt van haar

position paper ten aanzien

van de WTP… te lezen 

op de website



6

Terugblik

Bijna zeven jaar lang was Roel voor-

zitter van de Federatie. Op 21 april

jl. heeft hij tijdens de Algemene le-

denvergadering het stokje overge-

dragen. Hij sluit hiermee een lange

en intensieve periode af. In zijn

bestuursperiode is er immers veel

gebeurd. Het is goed om daar eens

op terug te kijken en meteen de

speerpunten voor het nieuwe be-

stuur te bespreken. We zijn met

Roel in gesprek gegaan op een ter-

ras in Waalre, op een natte en kou-

de dag in mei. 

Drijfveren

We stelden Roel natuurlijk de vraag

wat zijn motivatie was om aan de

klus te beginnen. Zijn antwoord

verraste: ‘Om iets te doen voor de

mensen bij Philips waaraan hij in

zijn Philips-loopbaan leiding heeft

gegeven’. Want eigenlijk was een

club met als doel belangenbeharti-

ging niet zijn eerste gedachte. Toch

is hij eraan begonnen en wel met

veel energie en ambitie. Pensioen-

gerechtigden, verenigd in de Fede-

ratie, die gezamenlijk vanuit een

sterke positie invloed willen uitoe-

fenen op hun pensioen. Daar wilde

Roel graag een bijdrage aan leve-

ren.

Zeven jaren in vogel-
vlucht

In die zeven jaren zijn er veel posi-

tieve ontwikkelingen geweest waar-

Interview met Roel Fonville

bij de inbreng van Roel nadrukkelijk

merkbaar was. Hij vertelt erover

met passie. Zijn invloed zien we

zeker terug in de verhouding tussen

de Federatie en het PPF, die de af-

gelopen jaren sterk is verbeterd.

Nog steeds wat stroef soms, maar

positief ingestoken. De Federatie

laat via diverse kanalen duidelijk
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van zich horen op onderwerpen

als indexatie en de gevolgen van

de nieuwe pensioenwet.

De Federatie wordt door deskundige

mensen vertegenwoordigd in het

Algemeen Bestuur en het Verant-

woordingsorgaan (VO) van het PPF.

Dit lijkt een vanzelfsprekendheid

maar dat is het niet. Het vergt zoe-

ken naar geschikte kandidaten, lob-

byen en talloze gesprekken voeren.

In 2016 is onder Roels leiding de

LBPG opgericht, om het lidmaat-

schap van een landelijke vereniging

van Philips-gepensioneerden mo-

gelijk te maken. Inmiddels telt de

LBPG ongeveer 1.800 leden.

Er is ook een pensioencommissie

opgericht die de kennis over pen-

sioenen binnen de Federatie bun-

delt, versterkt en het bestuur en

haar vertegenwoordigers adviseert

ter voorbereiding op het overleg

met het PPF.

Daarnaast heeft Roel steeds aan-

dacht gehad voor overleg met de

regiovertegenwoordigers, het voor-

lichten van besturen en leden van

verenigingen in het land. Verder

vroegen onderwerpen als de jaar-

lijkse algemene ledenvergaderingen,

de organisatorische aanpassingen

aan de corona maatregelen en de

omvorming van de Federatie naar

een ledenvereniging om de nodige

aandacht. Dit laatste is nog niet

voltooid en is een van de opdrach-

ten voor het nieuwe bestuur. Vooral

het pensioenakkoord maar ook de

effecten van de dalende rente op

de dekkingsgraad van het PPF heb-

ben veel van Roels aandacht ge-

vraagd.

Trots

Trots is Roel vooral op de compe-

tentieopbouw binnen de Federatie,

zowel binnen het bestuur als bij

haar vertegenwoordigers. Roel heeft

veel effort gestoken in het aan-

trekken van goede mensen voor

de kieslijsten van het Algemeen

Bestuur en het Verantwoordings-

orgaan van het PPF. Dit is gelukt,

beide organen worden bemand

met deskundige mensen, die onze

gepensioneerden goed en met verve

vertegenwoordigen.

Het bestuur zelf heeft haar des-

kundigheid vergroot door het be-

studeren van relevante stukken en

wetsvoorstellen, het bijhouden van

landelijke ontwikkelingen en het

met regelmaat vragen van adviezen

aan de pensioencommissie. Dit

heeft onder meer geleid tot het

opstellen van een formeel Position

Paper, waarin de Federatie haar

standpunten ten aanzien van de

nieuwe pensioenwet verwoord en

waar haar beleid op gebaseerd is.

Speerpunten voor

het nieuwe bestuur

Er zijn nog wel wat speerpunten

voor het nieuwe bestuur. Daar is

Roel duidelijk over. Het versterken

van de dialoog met het PPF is een

blijvend en terugkerend aandachts-

punt. Daarbij is de indexatie van

de pensioenen een continu aan-

dachtspunt. Roel is daar nog lang

niet tevreden over, de indexatie-

achterstand is naar zijn mening te

hoog opgelopen. Het is een van

de punten waarvan hij vindt dat

nog te weinig is bereikt.

De omvorming van de Federatie

naar een ledenvereniging is door

hem voorbereid en moet de ko-

mende jaren zijn beslag krijgen.

De communicatie met de achterban

moet echt nog beter en dat zit

hem niet lekker. Roel ziet het direct

communiceren met individuele le-

den in het land dan ook als een

must om de gedachten en werk-

zaamheden van de Federatie beter

te kunnen uitdragen. Dit is een

hele opgave, omdat de Federatie

op dit moment nog niet over de

kanalen beschikt om dit effectief

te doen.

En nu?

We zijn natuurlijk heel benieuwd

wat Roel nu gaat doen. Hij heeft
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immers al die jaren behoorlijk veel

tijd besteed aan het besturen van

de Federatie. Twee dagen per week

was eerder regel dan uitzondering.

In sommige periodes zelfs nog meer.

Roel geeft aan dat hij bewust een

stapje terug doet en het wat ‘rus-

tiger aan’ gaat doen, wat dat ook

mag betekenen. Hij gaat zich beslist

niet vervelen. Hij kan nu eindelijk

elke ochtend de krant lezen en ‘s

avonds af en toe Netflixen. Hij gaat

nog vaker naar zijn huis op Ter-

schelling, bedenkt en onderneemt

leuke activiteiten met zijn kleinzoon,

tuiniert en gaat als het weer kan

reizen naar Italië of Japan.

Op de vraag of hij de Federatie al

mist, antwoordt Roel volmondig

nee. Hij denkt er wel nog vaak aan

terug. Dat kan hij doen met trots.

Roel laat een volwaardige en ro-

buuste vereniging achter met een

fris en energiek bestuur. Een ver-

eniging die uitstekend in staat is

de belangen van pensioengerech-

tigden te behartigen en hun te ver-

tegenwoordigen. Roel heeft het

volste vertrouwen in het nieuwe

bestuur. Hij heeft zich er persoonlijk

voor ingespannen om een goed

team achter te laten en laat de Fe-

deratie achter in deskundige han-

den.

RENÉE VAN ZIJL
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Bekostiging

Hoe wordt dit bedrag eigenlijk gefi-

nancierd? We hebben de bekostiging

op een rijtje gezet. 

•  Premies van de zorgverzekering, 

   rond de € 135 per maand

•  Inkomensafhankelijke premie Wet 

   langdurige zorg (Wlz): 10%

•  Inkomensafhankelijke bijdrage 

   Zorgverzekeringswet (Zvw): 6,5%

•  Bijdrage uit het eigen risico van 

   € 385 per jaar

•  Overige belastinginkomsten

Zorgkosten

In 2019 waren de zorgkosten 

€ 6.120 per persoon (cijfers CBS).

Als je de premie zorgverzekering

optelt bij het eigen risico dan betaalt

elke verzekerde jaarlijks ongeveer 

€ 2.000. Dit bedrag dekt dus nog

niet de helft van de totale kosten.

De meeste zorgkosten worden be-

kostigd uit belastingen: de inkomens-

afhankelijke premies Wlz en Zvw.

Stijgende zorgkosten

De kosten van de gezondheidszorg

stijgen al jaren. De De Salarissen

van de werknemers in de zorg en

welzijn vormen een aanzienlijk per-

centage van het bruto binnenlands

product. Van alle werkenden is mo-

menteel 1 op de 6 in de gezond-

heids- en welzijnszorg actief. De stij-

gende zorgvraag is een andere reden

voor de stijging van de kosten. Die

wordt beïnvloed door de bevolkings-

samenstelling (gezondheid en de-

mografie) en de toenemende be-

handelmogelijkheden. Er wordt dan

ook continu gediscussieerd over wat

de behandeling van zeldzame aan-

doeningen mag kosten.

Besparingsmogelijk-

heden

Een voorspelling is dat in de nabije

toekomst bijna alle economische

groei opgaat aan zorg. Dan komt

de overheid dus niet meer toe aan

investeren in onderwijs of milieu,

een hoger besteedbaar inkomen of

andere belangrijke zaken. Er zijn een

aantal opties om de kosten in te

perken zoals: 

•  het vergroten van de efficiency in 

   de zorg

•  een grotere eigen bijdrage van 

   patiënten

•  het verkleinen van het basispak-

   ket

•  het verminderen van de zorg-

   vraag.

Al die opties zijn impopulair. Het

vraagt om keuzes over de vraag of

alle zorg wel nodig is, wat zinnig is

en wat niet.

Wat u zelf kunt doen

Wellicht ziet u zelf mogelijkheden

om (de groei van) de zorgkosten te

verminderen bijvoorbeeld door min-

der gebruik te maken van de zorg.

De vraag is ook of verhogen van

het eigen risico helpt of juist niet.

Meer bewegen, wandelen, gezonder

eten en drinken helpt in elk geval

om gezond te blijven. U kunt gebruik

maken van het preventiebudget van

uw aanvullende verzekering bijvoor-

beeld voor een gezondheidscheck,

stoppen-met-rokenprogramma of

leefstijlinterventie. Misschien ziet u

zelf nog andere mogelijkheden om

uw eigen zorgkosten te verminde-

ren.

Uw reacties zijn welkom.

WIM STEENKS, 

VOORZITTER VAN DE COMMISSIE ZORG EN

ZORGVERZEKERING

Zorgkosten stijgen, kan dat ook minder?

Het Centraal Bureau voor de

Statistiek (CBS) publiceert met

enige regelmaat over de kosten

van de gezondheidszorg. Die

kosten zijn fors en stijgen jaar-

lijks. In 2019 is maar liefst 106,2

miljard euro aan de gezond-

heidszorg uitgegeven. Een stij-

ging van 5 miljard ten opzichte

van 2018. Op dit moment wor-

den die kosten geraamd op

110 miljard euro per jaar. De

trend is stijgende.
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Roel vertelt dat Philips en Signify

positief gereageerd hebben naar

aanleiding van het ‘hoorrecht’ aan-

gaande het nieuw pensioenstelsel.

Inmiddels hebben de eerste over-

legsessies plaatsgevonden zowel met

het PPF als met Philips en Signify.

Roel legt uit dat het hoorrecht juri-

disch slechts een zwakke positie be-

tekent. Wel moet men onze argu-

menten meenemen bij het vaststellen

van het transitieplan.

Het verzoek van de FPVG om te

participeren in de projectgroep

‘nieuw pensioenstelsel voor

Philips/Signify’ met werkgevers en

werknemers is helaas niet ingewilligd.

Het bestuur respecteert dit besluit

wel omdat in deze projectgroep ook

andere onderwerpen aan de orde

komen.

De notulen, de jaarrekening en het

jaarverslag worden soepel door de

vergadering geloodst. Wel wordt

stilgestaan bij de ontwikkeling van

het ledenaantal. De voorzitter laat

aan de hand van onderstaande gra-

fiek zien hoe het ledenaantal zich

ontwikkelt. Het aantal Philipsleden

is net onder de 8.000 uitgekomen.

We vertegenwoordigen daarmee on-

geveer 18% van alle Philips-gepen-

sioneerden. Voor het hoorrecht geldt

een minimum van 10%. Werving

blijft dus wel een punt van aan-

dacht.

Verslag Algemene Ledenvergadering

FPVG  april 2021

Roel Fonville opent - voor hem als de laatste keer - de vergadering

en heet allen van harte welkom. Vanwege corona is deze ALV op-

nieuw online. De oude en de nieuwe bestuursleden zijn fysiek

aanwezig. Alleen Wim Vaatstra is online. De vergaderstukken zijn

vooraf gedeeld met de 23 verenigingen. In totaal zijn er 44 deel-

nemers online.
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De nieuwe secretaris Erik Overbeeke

presenteert het jaarverslag 2020 na-

dat hij zich kort heeft voorgesteld.

In dit verslag komen de vele com-

missies, die tijdens de pandemie ge-

woon hebben doorgewerkt, aan de

orde alsmede de indexatieachter-

stand.

Erik bedankt namens het bestuur

alle commissies en andere vrijwilligers

die ons in woord en daad bijstaan,

zoals:

•  de pensioencommissie

•  commissie Zorg en zorgverzeke-

   ring

•  commissie Toekomst Federatie

•  de vertegenwoordigers in het be-

   stuur van de Koepel Gepensio-

   neerden.

De indexatieachterstand is inmiddels

opgelopen tot ruim 12%. Vergeleken

met de cao-verhogingen en de nor-

male koopkrachtontwikkeling is de

achterstand pijnlijk groot. Tijdens

het overleg met het Pensioenfonds

blijven we aandacht vragen voor de

indexatieachterstand.

Tot slot licht Jan Konijnenberg als

nieuwe voorzitter zijn visie op het

beleids- en werkplan toe in samen-

hang met de aanstaande nieuwe

pensioenwet. Hij raadt iedereen aan

om de vernieuwde en aangevulde

position paper te lezen.

Een volledig verslag van de Algemene

Ledenvergadering is te vinden op

www.federatie.nl.

ERIK OVERBEEKE,

SECRETARIS FPVG
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Het oorspronkelijke doel om dit tra-

ject in 2021 af te ronden, is onhaal-

baar geworden door de demissionaire

status van het kabinet, de corona-

perikelen en de kritische commen-

taren vanuit de internetconsultatie.

Het ingaan van de wetgeving staat

nu gepland op 1 januari 2023, een

jaar later dan de bedoeling was.

Uitgangspunten van

het nieuwe pensioen-

stelsel

Uitgangspunt van het nieuwe pen-

sioenstelsel is dat je na 42 jaar

werken een pensioen opbouwt van

ongeveer 80% van het gemiddeld

loon, de AOW meegerekend. Het

pensioen moet zo stabiel mogelijk

zijn en de koopkracht kunnen vol-

gen.

Het nieuwe stelsel moet beter aan-

sluiten bij de huidige arbeidsmarkt

en maatschappelijke voorkeuren dan

het oude stelsel. Het oude stelsel

dateert uit de vijftiger jaren van de

vorige eeuw toen in de meeste ge-

zinnen de man kostwinner was en

veertig jaar bij dezelfde baas in

dienst. Sindsdien is er veel veranderd:

een sterke toename van tweever-

dieners, kortlopende arbeidsover-

eenkomsten en een groei van het

aantal zzp’ers. 

Deze veranderingen zijn ook zicht-

baar bij Philips in Nederland. Door

het afbouwen van de industriële ac-

tiviteiten en het versterken van de

commerciële activiteit is een heel

andere populatie ontstaan: jonger,

mobieler, internationaler en meer

op kennis gericht. Voor deze popu-

latie heeft het Nederlandse pensi-

oenstelsel een andere relevantie.

Het Pensioenakkoord

nader verklaard

Na ruim 10 jaar onderhandelen is er een akkoord bereikt over een

nieuw   pensioenstelsel. Er moet wel nog een heel traject afgewikkeld

worden voordat de wet definitief is. Er kunnen dus nog wijzigingen

komen op het wetsontwerp. 
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Relevante elementen bij de uit-

werking van het pensioenak-

koord

Het bestuur heeft een zevental

aandachtspunten bepaald voor de

verdere uitwerking van het pen -

sioenstelsel.

1.  Een gedegen risicoanalyse op 

    onder andere voldoende even-

    wichtigheid en balans van het 

    stelsel

2.  Haalbaarheid van de doelstel-

    lingen en de uitgesproken am-

    bities

3.  Kostenefficiëntie

4.  Uitvoerbaarheid: het risico van 

    een mogelijke ongewenste door-

    werking van onderdelen op an-

    dere onderdelen

5.  Uitlegbaarheid: simpel, transpa-

    rant, met keuzevrijheid uit een 

    beperkt aantal standaard opties

6.  Een toets op de mate van rede-

    lijkheid van de te maken kosten 

    voor de voorbereiding door het 

    pensioenfonds, investering in 

    benodigde platforms, financiële 

    consequenties verbonden aan 

    de inrichting bij een keuze voor 

    NPC of WVP+. 

7.  Een aanvraag via sociale partners 

    van een voorafgaande toets bij 

    de AFM, met een uitspraak of 

    deze DC-producten helder, ro-

    buust en werkbaar zijn en of ze 

    voor de individuele deelnemer, 

    die volledig risicodrager wordt, 

    te begrijpen zijn. Dit zowel tij-

    dens de opbouwfase als ook na 

    het bereiken van de pensioen-

    datum.

BRON: POSITION PAPER, FPVG

In de wet worden sommige elemen-

ten slechts op hoofdlijnen geregeld.

De pensioenfondsen mogen daar

zelf verder invulling aan geven. Fond-

sen verschillen immers onderling

vaak zo van elkaar, dat een oplossing

lang niet altijd past. In de onder-

handelingen heeft het accent sterk

gelegen op de grote bedrijfstakpen-

sioenfondsen als ABP en PFZW, maar

sommige ondernemingsfondsen zo-

als het Philips Pensioen Fonds hebben

toch wat andere karakteristieken en

daar kan de beoordeling dus anders

uitvallen.

Contractvormen in het

nieuwe pensioenstel-

sel

Na de inwerkingtreding van de nieu-

we wet kunnen pensioenfondsen

kiezen uit het nieuwe pensioencon-

tract (NPC) en de verbeterde pre-

mieregeling. Alle andere mogelijk-

heden die de pensioenwet nu kent,

vervallen.

Voor iedere werknemer wordt een

jaarlijks gelijkblijvende (vlakke) premie

betaald ongeacht leeftijd, geslacht,

samenlevingsvorm of aanwezigheid

van nabestaanden. Dit geldt voor

beide vormen. Die premie mag maxi-

maal 30% van de pensioengrondslag

bedragen. Pensioen is dus een heel

dure arbeidsvoorwaarde. Volgens

berekeningen van het Centraal Plan-

bureau is die premie in de meeste

gevallen voldoende om het beoogde

pensioen van 80 % te bereiken. 

Sociale partners kunnen in het 

cao-overleg een lager premieper-

centage afspreken maar dat betekent

ook een lager pensioen.

Het nieuwe pensioencontract

(NPC)

In ‘het nieuwe contract’ worden de

betaalde premies collectief belegd.

Elke deelnemer krijgt aanspraak op

een deel van het totale vermogen

van het pensioenfonds op basis van

de voor hem ingelegde premies en

het daarop gemaakte rendement.

Ook de andere winsten en verliezen

bijvoorbeeld op sterfte en arbeids-

ongeschiktheid worden toebedeeld

aan alle deelnemers. Zo bouwt iedere

deelnemer dus een eigen aandeel

in het vermogen van het fonds op.

Dit is zijn pensioenpotje.

Mee- en tegenvallers in de beleg-

gingsresultaten worden verdeeld over

de leeftijdsgroepen. Hierbij lopen

jongeren meer risico dan ouderen.

Hoe jonger de deelnemer is, hoe

meer rendement hij hierdoor krijgt

bij meevallers. In verliesjaren dragen

jongeren een groter deel van het

verlies. Ouderen krijgen in goede

jaren minder rendement maar als

het slecht gaat dragen zij een kleiner

deel van het verlies.
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Vaststelling van de pensioenuitke-

ring

Op de pensioendatum wordt vast-

gesteld welk ouderdomspensioen

de deelnemer uit zijn opgebouwde

pensioenpotje kan aankopen. Dit

gebeurt op basis van leeftijd, ver-

wachte levensduur, de keuze voor

een nabestaandenpensioen en de

grootte hiervan en van het projec-

tierendement. Dit is een voorzichtige

inschatting van het rendement dat

het fonds in toekomst kan maken.

Variabele pensioenuitkeringen

Elk jaar wordt opnieuw vastgesteld

hoe groot het ouderdomspensioen

kan zijn. De pensioenuitkeringen

zijn dus variabel. Het uitgekeerde

ouderdomspensioen wordt in min-

dering gebracht op het pensioen-

potje. Behaalde positieve rendemen-

ten verhogen het potje. Als het ge-

maakte rendement hoger is dan het

projectierendement kan het pensioen

in het tweede jaar wat stijgen. Als

het rendement tegenvalt en lager is

dan het projectierendement is het

pensioen lager. 

Effect op de pensioenuitkering

Gepensioneerden krijgen vaker en

eerder dan nu een verhoging van

de pensioenuitkering. Het pensioen-

fonds hoeft immers niet meer zulke

grote reserves op te bouwen als in

het huidige pensioenstelsel. Maar

het tegenovergestelde geldt ook:

als het tegenzit, wordt het pensioen

eerder verlaagd.

Stabilisatie van de uitkeringen

Om te voorkomen dat de pensioen-

uitkering van jaar tot jaar te veel

gaat schommelen en te zorgen voor

een stabiel geïndexeerd pensioen

zijn er een aantal afspraken ge-

maakt.

•  Naarmate iemand ouder wordt, 

   wegen mee- en tegenvallers in 

   de beleggingen minder zwaar 

   mee.

•  Mee- en tegenvallers kunnen over 

   een aantal jaren worden uitge-

   smeerd.

•  Een fonds moet een (beperkte) 

   intergenerationele solidariteitsre-

   serve vormen voor slechte tijden 

   om verliezen (deels) te kunnen 

   compenseren.

Solidariteitsreserve

Een gepensioneerde hoeft niet bang

te zijn dat zijn pensioenpotje leeg

raakt als hij erg lang leeft. De ‘win-

sten’ die gemaakt worden omdat

sommige deelnemers eerder sterven

dan verwacht, worden toebedeeld

aan de potjes van de overlevenden.

Het is dan ook niet zo dat bij overlij-

den van een gepensioneerde of zijn

partner er nog waarde in zijn pensi-

oenpotje over is. Dit overschot blijft

in het fonds en wordt gebruikt voor

gepensioneerden die langer leven

dan verwacht.

De verbeterde premieregeling

De ‘verbeterde premieregeling’ komt

in grote lijnen overeen met het ‘nieu-

we contract’. Fondsen hebben hierbij

echter meer keuzevrijheden. Ze kun-

nen ervoor kiezen om sterfterisico’s

niet te delen of de deelnemers meer

beleggingsvrijheden te bieden. Er

hoeft geen solidariteitsreserve ge-

vormd te worden. Sterker nog: voor

ondernemingspensioenfondsen

wordt (vooralsnog) in het concept-

wetsvoorstel geen ruimte geboden

voor een solidariteitsreserve.

De verwachting is dat het

werkelijke rendement gemid-

deld hoger zal zijn dan het

projectierendement. Dit geeft

ruimte om de koopkracht ge-

heel of gedeeltelijk te hand-

haven.

De ‘verbeterde premie-

regeling’ komt in grote lijnen

overeen met het ‘nieuwe

contract’ maar biedt meer

keuzevrijheden voor het 

pensioenfonds.
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Keuze tussen een vast of variabel

pensioen

Na pensionering kan de deelnemer

in plaats van een variabel pensioen

ook kiezen voor een gegarandeerd

pensioen van een vast bedrag. Soms

moet dat vaste pensioen bij pensio-

nering op basis van het persoonlijke

pensioenpotje dan bij een verzekeraar

ingekocht worden. Het pensioen-

fonds kan ook zelf het vaste pensioen

voor de deelnemers verzorgen maar

dan blijven de huidige wettelijke

voorschriften van toepassing. Dit be-

tekent dat het fonds dan grote buf-

fers aan moet houden en dat bij de

indexering strenge voorwaarden van

toepassing blijven.

Invloed van het projectierende-

ment

Hoe de wet precies zal uitwerken

bij een individueel fonds hangt af

van de manier waarop de opge-

bouwde rechten ingevaren worden

en de keuze voor het projectieren-

dement. Als dat rendement heel

laag is, is de eerste pensioenuitkering

ook laag. Maar dan is er veel ruimte

voor overrendement en een geringere

kans op negatieve rendementen.

Daardoor kan het pensioen meer

stijgen en is de kans op kortingen

gering. Als het projectierendement

wat hoger is, is de eerste pensioen-

uitkering hoger maar zal deze minder

snel stijgen terwijl ook de kans op

een te laag rendement toeneemt.

Er wordt dan wellicht eerder ge-

kort.

Overgang van de hui-

dige regeling naar het

nieuwe stelsel
De nieuwe pensioenwet treedt op 

1 januari 2023 in werking. Uiterlijk

op 1 januari 2027 moeten alle pen -

sioenuitvoerders zijn overgegaan zijn

op een van de twee mogelijke    con-

tractvormen. Tot aan het moment

van invoering blijven de huidige

voorschriften van de Pensioenwet

gelden. De dreiging van kortingen

blijft bestaan en de kans op index-

ering blijft onzeker.

De overgang naar het nieuwe pen-

sioensysteem kan nadelig zijn voor

deelnemers vanaf ongeveer 40 jaar.

Die groep gaat in het nieuwe contract

minder pensioen opbouwen dan on-

der de oude contracten. Afspraak is

dat eventuele nadelen voor die groep

deelnemers gecompenseerd wor-

den.

‘Invaren’ van opgebouwde oude

rechten onder het huidige sys-

teem in de nieuwe regeling 

Omdat het overdragen van al opge-

bouwd pensioengeld naar de nieuwe

regeling als erg belangrijk wordt ge-

zien om het stelsel goed te laten

werken, worden de nieuwe opbouw

en bestaande rechten zo veel mo-

gelijk in een fonds samengevoegd.

De regels van het nieuwe stelsel

gaan dus ook voor de huidige ge-

pensioneerden en ‘slapers’ gelden.

Het bij het pensioenfonds aanwezige

vermogen moet verdeeld worden

over alle individuele deelnemers, ge-

pensioneerden en ‘slapers’ voor hun

individuele pensioenpotjes.

Voor dit 'invaren' wordt een stan-

daard pad voorgeschreven. De fond-

sen moeten dit in detail verder in-

vullen. Het pensioen van de gepen-

sioneerde moet na de overgang in

elk geval tenminste gelijk zijn aan

het pensioen voor het invaren. Wat

er te verdelen valt, hangt sterk af

van de financiële buffers van het

fonds en kan dus per fonds sterk

variëren.

Uiterlijk op 1 januari 2027

moeten alle pensioenuitvoer-

ders overgegaan zijn op een

van de twee mogelijke

contractvormen.

Het projectierendement be-

paalt de allereerste pensioen-

uitkering en beïnvloedt ver-

volgens een eventuele stij-

ging of daling, afhankelijk

van het werkelijke 

rendement.
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Transitieplan en hoorrecht

De keuzes worden vastgelegd in een

transitieplan waarover werkgever en

werknemers overeenstemming moe-

ten bereiken. Het transitieplan is

ook van belang voor gepensioneer-

den en ‘slapers’. Een representatieve

vereniging van gepensioneerden of

‘slapers’ krijgt het recht om gehoord

te worden over het transitieplan.

Partijen kunnen dat oordeel mee-

wegen bij hun besluitvorming.

Conclusies

Het pensioenakkoord kan in beginsel

goed werken en ook voor de huidige

gepensioneerden de kans op index-

ering vergroten. Dit is wel sterk af-

hankelijk van hoe het nieuwe stelsel

in de praktijk wordt ingevoerd. Ge-

detailleerde kwantitatieve bereke-

ningen moeten aantonen dat het

nieuwe stelsel de belangen van ac-

tieven, ‘slapers’ en gepensioneerden

evenwichtig benadert. De voorwaar-

den die de Federatie heeft gefor-

muleerd om die evenwichtigheid te

garanderen kunt u lezen in de Posi-

tion Paper van de Federatie. U kunt

dit paper downloaden op de websites

van de FPVG en LBPG.

Standpunt over de indexatie-

achterstand

De FVPG is van mening dat de hui-

dige buffer van het pensioenfonds

na het op peil brengen van het mi-

nimaal vereist eigen vermogen al-

lereerst moet worden aangewend

om de indexatieachterstand en de

gemiste pensioeninkomsten te com-

penseren alvorens er aan aanwen-

ding voor eventuele andere com-

pensatiemaatregelen kan worden

gedacht.

BRON: POSITION PAPER, FVPG

JAN KONIJNENBERG

Noot: bovenstaande tekst is gebaseerd op

een document “Het pensioenakkoord nader

verklaard” (gepubliceerd door de Koepel op

17 april in KG Nieuwsbrief 17) en is door de

Federatie op een aantal punten geactualiseerd

en direct relevant voor Philips gepensioneer-

den gemaakt.
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De reactie van de KG op deze wets-

voorstellen bevestigt dat hieraan

nog flink moeten worden gesleuteld

voordat de KG hiermee kan instem-

men. Voor nadere inhoudelijke ele-

menten in de reactie van de KG

verwijs ik naar het Senioren Bulletin

van maart 2021 en naar recente

KG Nieuwsbrieven (te vinden op de

websites www.koepelgepensioneer-

den.nl en www.federatie.nl ).

De reactie van de KG is afgestemd

met de ouderenorganisaties ANBO

en KBO/PCOB. De reacties van deze

organisaties ondersteunen elkaar en

maken het daarmee mogelijk één

gezamenlijk blok te vormen voor

de belangenbehartiging van gepen-

sioneerden.

Deze ouderenorganisaties hebben

gezamenlijk gepleit voor het instellen

van een onafhankelijke, breed sa-

mengestelde commissie die moet

gaan onderzoeken welke elementen

moeten worden meegenomen bij

het vaststellen van ‘evenwicht’ als

de bestaande pensioenrechten wor-

den omgezet in pensioenvermogens.

Het gaat met ruim 1700 miljard

euro om de grootste herverdeling

van vermogen in de Nederlandse

geschiedenis. In het huidige stelsel

zijn veel onevenwichtigheden ge-

slopen zoals premiedempingsgevol-

Nieuws van Koepel

Gepensioneerden (KG)

Voortgang wetgeving nieuwe pensioenstelsel.

De door minister Koolmees aangeboden eerste wetsvoorstellen

voor het nieuwe pensioenstelsel hebben geleid tot een lawine van

reacties. Dat geeft aan dat het veranderen van het pensioenstelsel

een ingewikkelde operatie is met ingrijpende gevolgen voor alle

deelnemers, werkend en gepensioneerd.

Het gaat met ruim 1700 

miljard euro om de grootste

herverdeling van vermogen in

de Nederlandse geschiedenis.

In het huidige stelsel zijn veel

onevenwichtigheden geslo-

pen zoals premiedempings-

gevolgen, indexatieachter-

standen en ook bepaalde 

governance-aspecten.



18

gen, indexatieachterstanden en ook

bepaalde governance-aspecten.

Tijdens een pensioendebat in maart

2021, georganiseerd door ouderen-

organisaties (inclusief KG, ANBO en

KBO/PCOB) en bijgewoond door

ruim 500 leden, is bij veel van de

deelnemende Tweede Kamerleden

de oproep voor een dergelijke com-

missie in vruchtbare aarde gevallen.

In april heeft de pensioencommissie

van de KG een document opgesteld

genaamd ‘Het pensioenakkoord na-

der verklaard’, waarin voor minder

ingewijden op een duidelijke manier

uitgelegd wordt wat het nieuwe

pensioenakkoord inhoudt en wat

de mogelijke gevolgen kunnen zijn.

Een link naar dit lezenswaardige do-

cument staat in de KG Nieuwsbrief

17 van 17 april 2021 op de eerder-

genoemde websites van de KG en

de Federatie.

Momenteel is de druk op de over-

heid, vanwege de kabinetsforma-

tieproblematiek en de coronapan-

demie met de enorme druk op de

zorg, dermate groot dat er niet vol-

doende tijd en capaciteit beschikbaar

gesteld kan worden om de wet voor

het nieuwe pensioenstelsel per 1 ja-

nuari 2022 in te kunnen laten gaan.

Zeker ook gezien de eerdergenoemde

lawine van reacties tijdens de inter-

netconsultatie.

Op 10 mei bevestigde minister Kool-

mees aan de Tweede Kamer dat het

nieuwe pensioenstelsel inderdaad

een jaar vertraging oploopt. De wet-

geving gaat pas in per 1 januari

2023 en pensioenfondsen krijgen

een jaar extra de tijd voor hun over-

stap naar het nieuwe stelsel: tot

maximaal 1 januari 2027.

Nieuwe voorzitter KG

Met ingang van 24 maart 2021 is

John Kerstens (oud-Tweede Kamerlid

en oud-vakbondsvoorzitter) de nieu-

we voorzitter van de KG. John is

een voorzitter die goed bekend is

met de Haagse politiek en de sociale

partners. John is 56 jaar en zat tot

de jongste verkiezingen in de Tweede

Kamer voor de Partij van de Arbeid.

Hij was onder meer de woordvoerder

arbeidsmarkt, pensioenen en zorg

voor zijn fractie en vicevoorzitter
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Tweede Kamer. Deze nota gaat in

op de vraag hoe we de kwaliteit, de

toegankelijkheid en de betaalbaar-

heid van de ouderenzorg ook voor

de komende generaties kunnen bor-

gen. De focus ligt op ouder worden,

zorg en ondersteuning voor ouderen,

thuis, in de wijk, in het verpleeghuis

of een andere woonvorm.

De nota bevat een menukaart van

maatregelen die hieraan bij kunnen

dragen. Op basis van deze nota zal

als volgende stap een maatschap-

pelijk debat worden georganiseerd

over de toekomst.

Deze nota is mede tot stand geko-

men na een brede veldraadpleging

op een eerdere conceptversie van

deze nota. De KG is intensief be-

trokken geweest bij deze veldraad-

pleging en heeft dat ook in nauwe

samenwerking gedaan met de Raad

van Ouderen (een adviesorgaan voor

minister De Jonge waarin ook de

KG deelneemt).

Deze nota bevatte beleidsopties

rondom drie kernvragen:

-   Wat kan ik zelf doen om mij voor 

    te bereiden op het ouder wor-

    den?

-   Wie zorgt er voor mij en hoe als 

    ik hulp, ondersteuning of zorg 

    nodig heb?

-   Waar woon en leef ik en passen 

    wonen en zorg bij elkaar?

De kritische kanttekeningen van de

KG bij de conceptnota zijn te vinden

in de KG Nieuwsbrief 14 van 20

maart 2021. De nota zelf en de be-

geleidende brief van minister De

Jonge aan de Tweede Kamer zijn te

vinden op www.rijksoverheid.nl met

zoeken op ‘dialoognota ouder wor-

den’.

2. Campagne Gouden Jaren

Vrijdag 5 maart 2021 is de campagne

‘de Gouden Jaren’ gelanceerd, waar

ook de KG aan heeft bijgedragen.

Deze campagne besteedt aandacht

aan de ouderendoelgroep die het

hardst getroffen wordt door het co-

ronavirus en te maken heeft met

vele beperkingen en veranderingen.

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

van de vaste Kamercommissie Fi-

nanciën. Met een voorzitter die het

Haagse politieke - en bestuurlijke

krachtenveld van binnenuit kent ver-

wacht de KG de belangen van alle

gepensioneerden in ons land nog

beter te kunnen behartigen.

Zorg, Welzijn

en Wonen

De recente ontwikkelingen op het

gebied van zorg, welzijn en wonen

binnen de KG staan in recente KG

Nieuwsbrieven (zie websites KG en

Federatie).

Twee recente voorbeelden van on-

derwerpen zijn:

1. Dialoognota

    Ouder worden 2020-2040

Eind april heeft minister De Jonge

een ‘Dialoognota Ouder worden

2020-2040’ aangeboden aan de

Met een voorzitter die het

Haagse politieke en 

bestuurlijke krachtenveld van

binnenuit kent verwacht de

KG de belangen van alle 

gepensioneerden in ons land

nog beter te kunnen 

behartigen
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