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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.

Contactgegevens

Telefoon:    06-41605033

E-mail:        info@federatie.nl

Postadres:   Primulalaan 46

                  5582 GL Waalre
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Renée van Zijl

VORMGEVING

Arts grafisch compleet, Eindhoven 

SENIOREN BULLETIN

Het Senioren Bulletin is het blad

van de Federatie van Philips 

Verenigingen van Gepensioneer-

den. Het blad verschijnt driemaal

per kalenderjaar. 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 down -

loaden op de website van de 

Federatie: www.federatie.nl. Het

blad wordt op verzoek gratis toe-

gezonden aan begunstigers en

besturen van de lidverenigingen

van de Federatie. Begunstigers

zijn personen die de Federatie

steunen met een jaarlijkse bijdrage

van tenminste € 25,00.

Leden van de LBPG krijgen het

Senioren Bulletin digitaal toe -

gestuurd. Aanmelding bij het 

secretariaat van de Federatie, 

e-mail: info@federatie.nl.

Als u wilt reageren op de inhoud

van dit blad, dan kunt u uw reactie

richten aan:

communicatie@federatie.nl.

Colofon
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Van de redactie
Het jaar zit er bijna op en de kerst-

periode breekt aan. Dit is elk jaar de

periode om terug te kijken en te 

reflecteren op wat het jaar gebracht

heeft. Dat doen we in dit SB.

Veel verenigingen van gepensioneer-

den hebben hun activiteiten in de

nazomer weer voorzichtig opgepakt

na vele maanden van lockdown. 

Helaas moesten de initiatieven weer

snel de koelkast in door oplopende

coronacijfers. Hopelijk duren de 

beperkende maatregelen deze keer

minder lang.

In april van dit jaar is het bestuur

van de Federatie vernieuwd. De nieu-

we ploeg heeft zich intensief verdiept

in de nieuwe pensioenwetgeving.

Het bestuur heeft helder gefor -

muleerd waar de Federatie voor

staat. Alleen zo kan zij invloed 

uitoefenen op de invulling van de

pensioenwetgeving. In ‘Van de 

bestuurstafel’ krijgt u meer inzicht

in de visie van het bestuur.

In 2021 zijn meer e nieuwsbrieven

verschenen om aan te sluiten bij de

actualiteit. De e-nieuwsbrief van 

1 november gaat over het besluit

van Philips over de vernieuwing van

de huidige CDC-regeling. In ‘Van

de bestuurstafel’ leest u hier meer

over.

De Koepel is aan het professio -

naliseren waardoor onze invloed in

Den Haag duidelijk toeneemt. 

In ‘Nieuws van de KG’ vertellen we

er meer over. 

Ook voor 2022 is een collectieve

verzekering afgesloten voor Philips-

gepensioneerden, met duidelijke

voordelen. ‘Goed verzekerd in 2022’

besteedt hier aandacht aan en ook

aan preventie.

Er gebeurt veel in pensioenland. 

Belangengroepen mengen zich in

het debat over het nieuwe stelsel,

maar ook professionals publiceren

met regelmaat hun inzichten. In

‘PensioenWeetjes’ geven we u 

interessante feiten en inzichten.

Nieuw is ook een column van een

van onze leden, met eigenzinnige

observaties over het leven van de

gepensioneerde. 

Wij wensen u fijne feestdagen en

de beste wensen voor het nieuwe

jaar.
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Het bestuur verwacht dat begin 

volgend jaar het nieuwe kabinet

steun weet te krijgen voor de nieuwe

pensioenwet. Het recente verzoek

van de PvdA aan het kabinet om,

vooruitlopend op de goedkeuring

van die nieuwe wet, al te indexeren

vanaf een drempel van 105% (i.p.v.

110%) past in dit beeld. Feitelijk

wordt hiermee een maatregel uit

het transitieplan naar voren gehaald.

Vooruitzicht 

op indexatie in 2022

De ontwikkeling van de pensioenen

is een belangrijk thema in de media.

De publicatie van de kwartaalcijfers

van de pensioenfondsen in oktober

heeft de discussie flink doen oplaaien.

De beurzen boeken record na record,

maar toch zijn vooral de grote pen-

sioenfondsen zoals ABP, PFZW, 

PME en PMT niet in staat in 2022 te 

indexeren. Zij gaan met hun

(beleid)dekkingsgraad zelfs de nieuw

voorgestelde drempel van 105%

niet halen. De situatie bij het Philips

Pensioenfonds is aanzienlijk roos-

kleuriger, de (beleids-)dekkingsgraad

van het PPF is meer dan 123%. Als

er de komende maanden geen gekke

dingen gebeuren met de rente of

op de beurzen, kan het PPF waar-

Van de bestuurstafel

Sinds het verschijnen van

de vorige uitgave van het

Senioren Bulletin in juni is

er nauwelijks voortgang

geboekt in de politieke 

discussie over de nieuwe

pensioenwet. De regering

is al ruim negen maanden

demissionair.

schijnlijk in 2022 wel volledig 

indexeren, en mogelijk zelfs een

voorzichtige start maken met 

inhaalindexatie. 

Blijft natuurlijk dat over de afgelopen

jaren een aanzienlijke indexatie -

achterstand is opgelopen. De 

dekkingsgraad zal langdurig boven

de 123% moeten staan voordat die

langzaam ingehaald kan worden.

Pijnlijk, zeker nu de oplopende inflatie

een flink negatieve impact heeft op

onze koopkracht.

Een dekkingsgraad boven de 100% betekent dat er meer vermogen

in kas is dan dat er aan pensioen betaald moet worden. Een 

dekkingsgraad onder de 100% betekent dat het pen sioenfonds

te weinig ver mogen heeft om aan de huidige pen sioen -

verplichtingen te voldoen.



Van de Federatie
De positie van de Federatie is helder:

onze eerste prioriteit is om voor ge-

pensioneerden van het Philips 

Pensioenfonds een volledige indexatie

en inhaalindexatie te realiseren en

wel zo snel mogelijk.

In de publieke discussie is veel aan-

dacht voor alternatieve voorstellen

om iets te doen aan de koopkracht

van gepensioneerden. Deze discussie

wordt sterk gevoed door deelnemers

van grote fondsen die er slecht voor-

staan. Maar ook wij vinden het 

belangrijk dat de verminderde koop-

kracht van gepensioneerden de volle

aandacht krijgt die zij verdient.

Visie op het nieuwe

pensioenstelsel

Wij vinden een nieuw pensioenstelsel,

mits op een eerlijke en evenwichtige

wijze ingevoerd, niet per definitie

een achteruitgang. Een overgang

naar een systeem van persoonlijke

pensioenpotjes vereist wel een zorg-

vuldige verdeling van de bestaande

buffers. Het PPF heeft een gezonde

buffer van zo’n 5 miljard euro, dus

er valt behoorlijk wat te verdelen.

Hiermee verkeert het PPF in een 

relatief gunstige positie ten opzichte

van vele grotere fondsen.

Keuzes bij invoering

Veel zal afhangen van de keuzes

die bij de invoering gemaakt 

worden:
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•  tussen een meer collectieve 

   regeling met ingewikkelde 

   rendements-verdelingsregels en 

   een meer strikt individuele 

   regeling

•  over de basis waarop de bestaande 

   buffers worden verdeeld

•  over de manier waarop de risico’s 

   en solidariteit vorm krijgen

•  wie de compensatie voor afschaf-

   fing van de doorsneesystematiek 

   betaalt. Zonder compensatie krij-

   gen vooral oudere actieve werk-

   nemers later een flink lager 

   pensioen.

Mogelijk blijven er ook bij invoering

van de wet opties open om er niet

aan mee te doen zoals niet-invaren

en voor een gesloten fonds gaan.

Wij kennen de pleidooien om alles

te laten bij wat het vandaag is. 

Gewoon de rekenrente te verhogen.

Of via de rechter dat dit alles niet

strookt met Europese regels. Maar

wij kiezen ervoor een strategie te

bewandelen die in onze ogen veel

kansrijker is. Wij blijven Philips/Signify

en PPF kritisch volgen en onze invloed

aanwenden om de belangen van

gepensioneerden zo goed mogelijk

te verwezenlijken.

Tussentijdse 

aanpassing 

pensioenparagraaf

De pensioenparagraaf in de lopende

CAO van Philips/Signify loopt af op

DEKKINGSGRAAD PPF PER 31 OKTOBER 2021. BRON: WWW.PPF.NL
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31 december. Door het uitstel van

de nieuwe wetgeving is het nood-

zakelijk om deze tussentijds te 

herzien. Philips en Signify hebben

aangegeven dat zij niet bereid zijn

om de premies te verhogen. Om de

huidige opbouw voor actieven te

blijven financieren is dat noodzakelijk.

De rente is immers aanzienlijk lager

dan op het moment dat de huidige

regeling tot stand kwam. Het bestuur

betreurt dit standpunt.

Vernieuwde 

CDC-regeling

Het PPF heeft besloten om het voor-

stel toch te accepteren en het 

financiële gat te delen tussen actieven

en gepensioneerden. Het opbouw-

percentage gaat omlaag van 1,85%

naar 1,65%, dus een lager pen -

sioenvooruitzicht voor de actieve

medewerker. Het resterende gat

wordt gedekt uit de bestaande 

financiële buffer en heeft dus invloed

op de dekkingsgraad.

Het PPF heeft twee maatregelen 

genomen om een overgang naar

het nieuwe pensioenstelsel voor 

gepensioneerden zo gunstig mogelijk

te maken:

•  via het afbouwen van het risico 

   in de beleggingsportefeuille

•  door zo snel mogelijk gebruik te 

   maken van het transitie-ftk.

De Federatie heeft het voorstel als

evenwichtig beoordeeld binnen de

door de werkgevers opgelegde voor-

waarden. Hier speelt mee dat de 

invloed van de onderdekking op het

pensioenvermogen (en dus de 

dekkingsgraad) beperkt blijft tot 

enige tienden van procenten. De

impact op de uiteindelijke indexatie

is daarmee marginaal. Ons standpunt

hierover hebben we verantwoord in

de e-nieuwsbrief nummer 6 van 

1 november met als titel ‘Philips

Pensioenfonds neemt besluit ten

aanzien van vernieuwing huidige

(CDC) pensioenregeling.’ U kunt

deze lezen op onze website:

www.federatie.nl.

Tot slot

Ik hoop dat hiermee de positie van

de Federatie helder is uiteengezet

en dat duidelijk wordt hoe wij ons

de komende maanden voor uw 

pensioen gaan inzetten.

Ik wens u zeer prettige feestdagen

en alvast een goed nieuw jaar.

JAN KONIJNENBERG, 

VOORZITTER FPVG EN LBPG
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Uit het dagboek van een gepensioneerde

Plots doet WhatsApp het niet meer. En Facebook niet. Zelfs Instagram

laat het afweten.

De eerste uren wordt er in ons huis vooralsnog lauw gereageerd op

deze gedwongen inperking van met name mijn eega’s communicatie-

behoefte. Maar naarmate de storing langer aanhoudt, ontstaat bij haar

een apocalyptisch gevoel. Alsof een hogere macht aan de touwtjes

trekt en ons de afgrond in wil duwen. Een soort communicatieve 9/11.

Een goed moment om te reflecteren hoe afhankelijk we zijn geworden

van het gemak van sociale media. Bij ons vooral WhatsApp voor het

contact met (klein)kinderen en vrienden. En met elkaar. Want WhatsApp

heeft zich ook een vaste plaats verworven in de communicatie met mijn

eega.

Als zij in haar atelier kunstzinnig bezig is en ik elders in huis wat aan het

klungelen ben, communiceren wij via WhatsApp. Als zij in de tuin ligt te

zonnen en ik de zon angstvallig van mijn huid houd, communiceren wij

via WhatsApp. Soms gebruiken we zelfs WhatsApp om onze mening te

ventileren over een tv-programma dat we samen bekijken. Een relatie

van weinig woorden maar wel veel appjes dus.

Tijdens de recente storing lijken de oude tijden weer terug te keren. Als

ik straks wil weten hoe het haar in haar atelier of in de luie stoel in de

tuin vergaat, moet ik er weer gewoon heen en vragen ‘hoest’? Voor

degene die het Brabants niet beheerst, dit is geen aanmoediging tot

het verwijderen van vervelende slijmresten uit bronchiën of keel, maar

een dialectische samentrekking van ‘hoe is het’.

En ongetwijfeld volgt daar dan, als vanouds, een gesprek uit voort.

Rond twee uur ‘s nachts, in bed, meldt mijn eega blij dat alles weer in

de lucht is. Het contact met de wereld is hersteld. Die melding is

verbaal, niet via WhatsApp.

Nog even niet helemaal terug naar normaal.

JOEP

(NAAM BIJ DE REDACTIE BEKEND)

Column



Goed verzekerd in 2022 met de
Aon Zorgverzekering

Nieuw: de Aon Tandongevallen verzekering

Vanaf 2022 krijgt iedere verzekerde gratis de Aon Tandongevallenverzekering

met een maximale vergoeding tot € 22.500,- voor tandartskosten na een

ongeluk. Het is de hoogste vergoeding van Nederland.

Meer weten over de AON Tandongevallenverzekering? Kijk dan op:

https://www.aonverzekeringen.nl/Zorg/tand-ongevallen

Het is bijna 2022. En dat 

betekent dat u een nieuwe 

polis heeft ontvangen van uw

zorgverzekeraar.

Ook dit jaar kunt u weer deel-

nemen aan het zorgcollectief

van de FPVG. U profiteert dan

mee van gunstige voorwaarden

en vaak ook van een voordelige

premie op aanvullende (tand-

arts)verzekeringen.

Collectieve  verzekering 2022 van AON
U kunt bij AON kiezen uit drie soorten basisverzekeringen en verschillende

eigen risico’s. De aanvullende ver zekeringen wijzigen inhoudelijk niet.

Nieuw is de AON-tandongevallenverzekering.

Verzekering AON-collectief 

Vrijwillig eigen risico        € 0,00         € 100          € 200           €  500

Basis Budget (Selectief)    € 117,28     € 113,28     € 109,28      €   97,28

Basis Zeker (Natura)         € 124,88     € 121,38     € 117,88      € 107,38

Basis Exclusief (Restitu.)   € 136,75     € 132,75     € 128,75      € 116,70

*Premies zijn per maand, incl. 5% collectiviteitskorting

Ter vergelijking de premies van andere verzekeraars (zonder
korting).
Soort verzekering         CZ               Menzis        VGZ     Zilveren kruis

Budget                           € 126,75     € 119,00     € 126,15      € 123,45

Natura                             € 134,50     € 133,25     € 132,65      € 131,45

Restitutie                         € 145,25     € 143,75     € 142,40      € 143,95

*Premies zijn per maand, excl. eventuele korting

Nog niet verzekerd binnen het zorgcollectief van de FPVG?

Wilt u zich aanmelden per 1 januari 2022 en zo meeprofiteren van de

voordelen van het zorgcollectief van de FPVG? U kunt uw premie

berekenen en een zorgpolis aanvragen op:

https://www.aonverzekeringen.nl/zorg/fpvgzelfbetaling
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Wijzigingen in de 

basisverzekering 2022

Ieder jaar verandert er wel iets in de

basisverzekering.

Dit verandert wel:

•  paramedische herstelzorg na 

   COVID-19 is verlengd tot 1

   augustus 2022.

Dit verandert niet:

•  het verplicht eigen risico blijft 

   € 385.

Maakt u in 2022 gebruik van 

eerstelijns diagnostiek? Bijvoorbeeld

bloedprikken of urineonderzoek?

Kijk dan in de zorgzoeker op

iak.nl/zorgverleners of het labora -

torium een contract heeft. Anders

loopt u kans dat u een lagere 

vergoeding krijgt.

Hulp bij zorgvragen

Gezondheid is veel meer dan 

lichamelijke gezondheid alleen. Het

gaat ook over u prettig en fit voelen

en goed voor uzelf zorgen. De zorg-

coaches van Aon helpen u graag

met uw vragen. Wilt u bijvoorbeeld

afvallen, stoppen met roken of 

ervaart u stress en weet u niet waar

u moet beginnen? 

Mantelzorg

Zorgt u voor een zieke partner, een

familielid of vriend? Dan bent u één

van de vele mantelzorgers in ons

land. Als u gebruik maakt van het

Comfort Plus pakket heeft u recht

op de vergoeding voor een mantel-

zorgmakelaar en vervangende man-

telzorg. Want mantelzorg is een

dankbare taak, maar soms kan het

een uitdaging zijn om dit te com -

bineren met uw eigen leven. 

Informatie  hierover vindt u op:

www.aonverzekeringen.nl/

zorgdownloads

Meer weten over mantelzorg?

Ook hiervoor kunt u contact 

opnemen met de zorgcoach van

Aon. Die kunt u per mail bereiken

op zorgcoach@aon.nl

Naar het buitenland?

Gaat u op vakantie naar het buiten-

land dan is het goed te weten dat

uw basisverzekering alleen spoed -

eisende zorg vergoedt, op basis van

de Nederlandse tarieven. Heeft u

een aanvullend pakket? Dan heeft

u recht op volledige vergoeding voor

de kosten van spoedeisende medisch

noodzakelijke hulp, die bij een soort-

gelijke behandeling in Nederland

zouden zijn uitgekeerd. Maak in dit

soort situaties altijd gebruik van de

alarmcentrale. U vindt het telefoon-

nummer op uw zorgpas.

Wilt u voor niet-spoedeisende

zorg naar het buitenland? Neem

dan altijd eerst contact op met

Aon.

Een compleet overzicht van alle wijzigingen in de basisverzekering?

Of een kijkje nemen in aanvullende voorwaarden?

Kijk dan op: aon verzekeringen.nl/zorgdownloads

Duurt het te lang voordat u wordt geholpen bij uw eigen zieken-

huis? Wilt u graag een second opinion? Neem dan contact op

met een zorgcoach. Hij helpt u in een persoonlijk gesprek graag

op weg. U kunt uw vraag via e-mail sturen naar:

zorgcoach@aon.nl. De zorgcoach neemt dan telefonisch contact

met u op.
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Duurzaam beleggen

Pensioenfondsen staan onder druk om bij hun beleggingen rekening te

houden met duurzaamheid. Die druk wordt steeds meer voelbaar. Denk

maar aan de klimaatconferentie in Glasgow en voorstellen daar om

subsidies af te schaffen op investeringen in fossiele brandstoffen.

Hoe doet PPF het als het gaat om duurzaamheid? In Nederland publiceert

de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling jaarlijks een

ranglijst. In de in oktober gepubliceerde ranglijst van 2020 staat het

ABP bovenaan met een score van 4,3. Het PPF staat op de 31e plaats

met een score van 1,8 en is in 2020 zeven plaatsen gezakt op de

ranglijst (www.vbdo.nl/ranglijst).

PensioenWeetjes

Pensioenreus ABP verandert ineens in een groene voorloper

Het grootste pensioenfonds van Nederland stopt met fossiele be-

leggingen. Het ABP stond onder grote publieke druk om van koers

te veranderen. Corien Wortmann, bestuursvoorzitter ABP: ‘Er zijn

stapjes gezet door olie- en gasbedrijven, maar de radicale omslag

die nodig is, zien we niet’. En ‘In auto-industrie en luchtvaart zien

we meer kansen om van invloed te zijn’.

BRON: NRC, 26 OKTOBER 2021

Doorgeven van wijzigingen

Het is belangrijk om ieder jaar even

stil te staan bij uw zorgbehoeften.

Misschien is uw situatie het afgelopen

jaar wel veranderd waardoor u an-

dere wensen heeft en een ander

aanvullend pakket misschien beter

aansluit. Wijzigingen in de basisver-

zekering en het eigen risico kunt u

aan Aon doorgeven tot 31 december

2021. Wilt u gebruik gaan maken

van een andere aanvullende ver -

zekering? Dat kunt u nog aan Aon

doorgeven tot en met 31 januari

2022.

Ontwikkelingen in zorgcollectief

Het gezamenlijke contract van de

Federatie met Philips voor het zorg-

collectief via Aon loopt door tot en

met 2022. Komend jaar start de 

onderhandeling voor de verlenging.

De regering heeft besloten dat de

collectiviteitskorting voor de verplichte

zorgverzekering in 2022 maximaal

5% mag zijn. Voor de toekomst

wordt gesproken over een verdere

afbouw van de collectiviteitskorting.

Dat betreuren wij zeer, maar we zijn

tegelijkertijd verheugd dat de korting

op de aanvullende zorgverzekeringen

20% is gebleven.

De zorgcommissie van de Federatie

zal zich blijven inzetten voor de 

begeleiding van individuele gevallen

in geval van vragen of klachten 

richting Aon.

Een gezond en vitaal 2022 toe -

gewenst!

WIM STEENKS, 

VOORZITTER COMMISSIE ZORG EN ZORGVER-

ZEKERING FPVG



11

Vermogen Pensioenfondsen

De OESO berekent jaarlijks de verhouding tussen het vermogen van alle

pensioenfondsen en het nationaal inkomen. In Nederland is deze ver-

houding gestegen van 191% naar 210%. Dat betekent dat dat de Ne-

derlandse pensioenfondsen ruim twee keer zoveel in kas hebben dan

alle Nederlanders samen in een jaar verdienen. Daarmee zijn we

koploper in de OESO-landen, zo blijkt uit hun jaarlijkse rapport ‘Pension

Funds in figures’.

PensioenWeetjes
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De Federatie is een zusterorganisatie

van de KG en behartigt daarmee

samen met de KG de belangen van

de Philips-gepensioneerden ook op

nationaal niveau bij genoemde 

partijen. De eisen van de KG en van

de Federatie over het nieuwe 

pensioenstelsel sluiten goed op elkaar

aan.

Door regelmatig en constructief over-

leg met genoemde partijen probeert

de KG samen met zusterorganisaties

zoals de Federatie haar eisen in te

willigen. Als dat op bepaalde punten

niet lukt, heeft de KG gerichte 

actieplannen klaarliggen om dat 

alsnog te bereiken. De Federatie 

ondersteunt de aanpak van de KG.

Uitwerking van het pensioen-

akkoord

De Koepel Gepensioneerden (KG)

en andere grote seniorenorganisaties

zoals ANBO en KBO-PCOB hebben

de laatste maanden veel druk gezet

op de uitwerking van het pensioe-

nakkoord. Dit begint duidelijk effect

te hebben. We zitten nu aan tafel

met kabinet, vakbonden en werk-

gevers en ook in de Tweede Kamer.

Dat is zeker nodig. Er moeten immers

nog belangrijke knopen worden

doorgehakt. Bijvoorbeeld over:

•  sneller indexeren

•  eerlijk overstappen naar een nieuw 

   stelsel

•  meer transparantie

•  meer zeggenschap voor gepen-

   sioneerden.

Snellere indexatie vanaf 1 januari

De politiek begint te bewegen.

Staatsecretaris Wiersma heeft in de

Tweede Kamer aangegeven dat het

kabinet bereid is om vanaf 1 januari

2022 indexatie sneller mogelijk te

maken. Dit vanaf 105% beleidsdek-

kingsgraad in plaats van de huidige

110%. Dit is een duidelijk ander

Nieuws van Koepel Gepensioneerden (KG)

De Koepel Gepensioneerden (KG) is de grootste seniorenorganisatie

in Nederland. Samen met andere belangenverenigingen van

ouderen behartigt de KG de belangen van ruim drie miljoen 

gepensioneerden bij de overheid, politieke partijen en andere 

relevante instanties.
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beleid dan tot nu toe. Deze aanpak

levert pensioenfondsen met een 

relatief hoge dekkingsgraad meer

zicht op volledige indexatie vanaf 

1 januari komend jaar. Dit geldt ook

voor het Philips Pensioen Fonds. 

Het kabinet is bereid om vanaf 

1 januari 2022 indexatie sneller

mogelijk te maken. Dat is positief

nieuws voor gepensioneerden.

Voor de vier grootste pensioenfond-

sen ABP, PFZW, PME en PMT geldt

dat hun huidige dekkingsgraden zo

laag zijn, dat de kans op een 

betekenisvolle indexatie volgend jaar

uitgesloten lijkt. Voor het overgrote

deel van de gepensioneerden bete-

kent dit, dat zij geen profijt volgend

jaar hebben van deze door Wiersma

voorgestelde aanpak. Daarmee zullen

miljoenen gepensioneerden verder

koopkrachtverlies tegemoet moeten

zien.

Levensverwachting en AOW-leeftijd

Iemand die in het jaar 2027 65 jaar is, leeft gemiddeld nog bijna 21 jaar.

Dat zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is bijna even

lang als de verwachting die vorig jaar werd vastgesteld. Om precies te

zijn: het CBS verwacht dat een 65-jarige in 2027 gemiddeld nog 20,93

jaar leeft. Vorig jaar was dat nog 20,94 jaar.

Het CBS berekent de levensverwachting van mensen in Nederland. Hoe

lang we gemiddeld leven, is belangrijk voor het moment waarop onze

AOW ingaat. De overheid kijkt aan het einde van elk kalenderjaar of de

levensverwachting stijgt. Gaat de levensverwachting omhoog? Dan

stijgt ook de leeftijd waarop iemand voor het eerst AOW van de

overheid ontvangt. De afspraak is dat de AOW-leeftijd met twee

maanden stijgt voor elke drie maanden stijging van de levensverwach-

ting.

De AOW-leeftijd is vijf jaar van tevoren bekend. In 2021 is de AOW-

leeftijd 66 jaar en 4 maanden. Hij stijgt in stappen naar 67 jaar in 2024.

In de twee jaren daarna stijgt hij niet verder. De minister van Sociale

Zaken heeft besloten dat de AOW leeftijd ook in 2027 niet stijgt.

PensioenWeetjes
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Maar: meer dan 2/3 van alle 

gepensioneerden heeft geen zicht

op een betekenisvolle indexatie

in 2020.

De KG en de grote seniorenorga -

nisaties hebben de politiek nogmaals

indringend opgeroepen om snellere

indexatie voor de meeste gepen -

sioneerden daadwerkelijk te gaan 

realiseren. Bijvoorbeeld door tijdens

de overgangsperiode naar een nieuw

pensioenstelsel al te gaan werken

met een projectierendement, 

ge baseerd op behaalde financiële 

resultaten in plaats van op de lage

‘klassieke’ rekenrente.

Eerlijke overstap naar het nieuwe

pensioenstelsel

Naast snellere indexatie zal ook veel

aandacht gevraagd worden voor 

andere belangrijke eisen van de KG

en andere seniorenorganisaties. Voor-

al de garantie dat straks eerlijk wordt

overgestapt naar het nieuwe pen -

sioenstelsel. Dat houdt in dat 

rekening wordt gehouden het 

vermogen dat in het verleden van

oud naar jong is gevloeid en 

de daarmee verband houdende 

indexatie-achterstand.

Binnen de politiek komt hier steeds

meer draagvlak Dit blijkt ook uit de

resultaten van moties die onlangs in

de Tweede Kamer zijn behandeld.

De steun voor snellere indexatie is

groter geworden. Om de druk verder

op te voeren wordt nu door de KG

samen met de andere senioren -

organisaties gewerkt aan een zoge-

naamde ‘actiekalender’. Die acties

bestaan uit extra informatie aan

eigen leden, radiospotjes voor een

breed publiek, het actiever opzoeken

van de media, maar ook het voor-

bereiden van acties en een eventuele

juridische procedure.

Naar een integraal ouderen beleid

De KG en andere seniorenorga -

nisaties hebben een stevig pleidooi

gehouden richting politiek en over-

heid om in het nieuwe regeerakkoord

serieus aandacht te besteden aan

senioren en voor hen belangrijke

thema’s als koopkracht, pensioen,

welzijn, wonen en zorg. Dit pleidooi

is kracht bijgezet door een manifest

‘Naar een Integraal Ouderenbeleid’.

Het manifest ‘Naar een Integraal

Ouderenbeleid’ is een pleidooi

aan de politiek. Voor aandacht

aan belangrijke thema’s voor 

senioren als koopkracht, pen -

sioen, welzijn, wonen en zorg.

Nieuw Pensioen Contract

Bij de invoering van de nieuwe pensioenwet moet elk pensioenfonds

een keuze maken tussen het Nieuwe Pensioen Contract (NPC) en

WTP+. Deze keuze moet ook Philips maken samen met de sociale

partners. De vakbonden noemen het NPC het solidaire pensioencontract.

Het NPC maakt het mogelijk om buffers op te bouwen in goede tijden,

zodat in slechte tijden negatieve resultaten afgevlakt kunnen worden

met geld uit de buffer.

Het WTP+ kenmerkt zich door individuele pensioenpotjes, al dan niet

met enige keuzevrijheid voor de beleggingsstrategie. Het NPC heeft

ook individuele pensioenpotjes, maar met een vaste beleggingsstrategie

per leeftijdsgroep. Ook biedt het NPC de mogelijkheid om solidariteits-

reserves op te bouwen om in slechte tijden het negatieve effect op de

pensioenen te dempen.

Pensioenexperts kijken kritisch naar de solidariteitsreserve in het NPC.

Het kan jaren duren om een relevante solidariteitsbuffer op te bouwen,

die niet meer mag zijn dan 15% van het vermogen, dus beperkt in

omvang. De oudere gepensioneerde moet aan de reservevorming mee-

betalen, uit de huidige buffer of door afroming van de pensioentoename

in jaren met een goed rendement. De kans is echter klein dat de oudere

gepensioneerde er evenredig van zal profiteren, omdat zeker de eerste

tien jaar de buffer te klein is om er veel uit te kunnen halen. 

Kortom: er is op het NPC nog wel wat aan te merken. Maar daaraan

kan voor de invoering nog flink gesleuteld worden.

PensioenWeetjes
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Na een stevige lobby zijn recent 

moties aangenomen in de Tweede

Kamer om het ‘Integraal Ouderen-

beleid’ en een ‘Nationaal Programma

Wonen voor Ouderen’ in het 

regeerakkoord op te nemen.

Het manifest ‘Het is tijd voor een 

integraal ouderenbeleid’ doet de

volgende aanbevelingen.

•  Maak na alle studies en plannen 

   harde afspraken over woningen 

   voor senioren, met concrete aan-

   tallen en jaartallen. Goed ouder 

   worden begint immers bij prettig 

   wonen in leefbare wijken.

•  Investeer fors in preventie en 

   welzijn. Voorkomen is echt beter 

   (en goedkoper) dan genezen.

•  Maak een eind aan het steeds 

   onderaan bungelen van ouderen 

   op alle koopkrachtlijstjes. Plannen 

   voor verdere fiscalisering van de 

   AOW of hogere bijdragen in de 

   zorg horen niet in een regeer-

   akkoord, maar in de prullenbak.

•  Kom de met het pensioenakkoord 

   gedane belofte van een koop-

   krachtig pensioen na, en niet pas 

   in 2027 maar nu.

•  Pak de kansen en uitdagingen 

   van een samenleving waarin het 

   aantal ouderen toeneemt integraal 

   aan. Maak een eind aan de situatie 

   dat iedereen een klein beetje en 

   niemand echt verantwoordelijk is.

De volledige inhoud van het manifest

‘Het is tijd voor een integraal oude-

renbeleid’ staat op de website van

de Koepel.

WIM VAATSTRA

Maatschappelijk Verantwoord

Beleggen bij PPF

Het beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB-beleid) geeft

weer hoe het Philips Pensioenfonds (PPF) rekening houdt met maat-

schappelijke aspecten bij het beleggen van het pensioengeld. Denk aan

milieu, klimaatverandering en mensenrechten.

Duurzaamheidsrisico’s spelen een rol spelen bij beleggingsbeslissingen

omdat:

•   deelnemers hebben aangegeven dit belangrijk te vinden,

•   het PPF als grote belegger een maatschappelijke verantwoordelijkheid 

    heeft, en

•   maatschappelijke aspecten van invloed zijn op het risico en rendement 

    van de beleggingen van het PPF.

Hoe dit MVB-beleid werkt, is zichtbaar in de onderstaande infographic

en in de Youtube-video.

PensioenWeetjes
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