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Het secretariaat van de FPVG 

is bereikbaar:

•   per e-mail
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Op andere momenten kunt u een 
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REDACTIE

Rutger van Mazijk

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 drie maal

per kalenderjaar. Overname van

artikelen is toegestaan met toe-

stemming 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 en wordt op

verzoek gratis toegezonden aan

de begunstigers en de besturen

van de Lidverenigingen van de

Federatie. Begunstigers zijn per-

sonen die de Federatie steunen

met een jaarlijkse bijdrage van

tenminste 25 euro. 

Leden van de LBPG krijgen het

Senioren Bulletin digitaal toe -

gestuurd. Aanmelding bij het 

secretariaat van de Federatie, 

Primulalaan 46-48,

5582 GL Waalre, of per email:

bestuur@federatie.nl

Als u wilt reageren op de inhoud

dan kunt u deze richten aan:

communicatie@federatie.nl. 

Colofon
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Van de redactie
Het is voorjaar en Corona is niet

meer dagelijks in het nieuws. Het

gewone leven begint weer en ge-

lukkig daarmee ook het verenigings-

leven. Laten we hopen dat het zo

blijft.

Begin april was de Algemene Leden

Vergadering van zowel de Federatie

als de LBPG. Het waren normale bij-

eenkomsten op locatie in Veldhoven.

Men kon er ook voor kiezen om de

vergadering on-line te volgen. 

In dit nummer ruime aandacht voor

onze ledenvergadering, maar na-

tuurlijk ook voor de nieuwe pensi-

oenwet die nu in de 2e Kamer ligt.  

Twee van drie nieuwsbrieven in het

eerste kwartaal van 2022 waren ge-

wijd aan de pensioen indexatie. De

Beleidsdekkingsgraad was hoog en

volledig indexatie was eindelijk weer

mogelijk. 

De inzet is om ook dit jaar vaker

nieuwsbrieven uit te sturen om beter

aan te sluiten bij de actualiteit.  

In Van de Bestuurstafel wordt stil

gestaan bij de structuur van de 

Federatie, maar natuurlijk ook bij

ontwikkelingen rond de nieuwe pen-

sioenwet. 

Op landelijk niveau oefent de 

Federatie invloed uit via de Koepel

Gepensioneerden. Wim Vaatstra

heeft de Federatie jarenlang ver -

tegenwoordigd bij de Koepel maar

hij draagt het stokje nu over. Naast

het Nieuws van de Koepel vindt u

een interview met het oude be-

stuurslid. Zijn opvolger, Hans Dijkman

stelt zich aan u voor.

Een nieuwe rubriek is Uit de Regio.

Hierin geven we ruimte aan locale

verenigingen om nieuws te delen.

Een mooi voorbeeld is het initiatief

om een nieuwe gepensioneerde 

vereniging te starten in de regio

Amsterdam.

In dit nummer ook weer een column

Uit het leven van een Gepensio-

neerde. In Pensioen Weetjes geven

wij u inzicht in een aantal interessante

feiten.

Wij wensen u veel leesplezier en

een fijn voorjaar!
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In deze “Van de Bestuurstafel” zou

ik aan twee onderwerpen aandacht

willen besteden t.w.:

-   De organisatiestructuur van de 

   Federatie van Philips Verenigingen 

   van Gepensioneerden (FPVG).

-   De nieuwe pensioenregeling.

De organisatie -

structuur van de FPVG

Tijdens de op 6 april gehouden al-

gemene ledenvergadering van de

Landelijke Belangenvereniging van

Philips Gepensioneerden (LBPG) werd

duidelijk dat het nog niet voor ie-

dereen helder is hoe de organisatie-

structuur er uitziet. In de ALV ont-

stond een levendige discussie rondom

de vraag wat nu eigenlijk het verschil

is tussen de Federatie en de LBPG.

Dat verraste mij enigszins, maar is

een prima aanleiding om dat nog

eens kort uit te leggen.

De Federatie, voluit Federatie van

Philips Verenigingen van Gepensio-

neerden (FPVG) is het overkoepelend

orgaan dat alle Philips gepensio-

neerden vertegenwoordigt. 

De leden van de Federatie zijn geen

individuele personen maar de lokale

verenigingen van Philips gepensio-

neerden. Dat zijn er vandaag de dag

zo’n kleine 30 verspreid over het

hele land. Deze verenigingen leggen

zich veelal toe op sociale activiteiten

met vaak een belangrijke taak richting

wonen, zorg en welzijn.

Van de bestuurstafel

Het is begin april als ik dit

schrijf en eindelijk breekt

de lente echt aan. We heb-

ben net de ALV’s achter de

rug en zowaar, het lang

verwachte wetsvoorstel

voor een nieuwe pensioen-

regeling is eindelijk aange-

boden aan de Tweede 

Kamer. Werk aan de winkel

dus.

De FPVG kent ook begunstigers; dit

zijn (oud-) Philips medewerkers die

de Federatie een warm hart toe -

dragen en haar ondersteunen met

een geldelijke donatie om de doel-

stellingen te ondersteunen.

De LBPG (Landelijke Belangenver-

eniging van Philips Gepensioneerden)

is in 2016 opgericht om de Federatie

toekomstbestendig te maken; het

geeft individuele deelnemers aan

het Philips PensioenFonds de kans

om zich persoonlijk, als individu, (in-

direct) aan te sluiten bij de Federatie.

De LBPG is nu een van de vele 

verenigingen die lid is van de 

Federatie.

De doelstelling van de Federatie en

de LBPG komen feitelijk volkomen

overeen, en het is dan ook vanuit



dat oogpunt dat het bestuur van de

LBPG bestaat uit drie leden van het

bestuur van de Federatie, te weten

de voorzitter, de secretaris en de

penningmeester.

Er zijn al langer ideeën om deze op

het eerste oog wat complexe orga-

nisatievorm te vereenvoudigen, maar

vanwege corona en de strikte priva-

cy-wetgeving die het moeilijk maakt

persoonsgegevens uit te wisselen

tussen Federatie en lokale vereni-

gingen, hebben we deze plannen

even “on hold” gezet.

De nieuwe 

pensioenregeling

U zult ook hebben meegekregen

dat minister Carola Schouten op 31

maart het wetsvoorstel voor een

nieuwe pensioenregeling bij de Twee-

de Kamer heeft ingediend. Dit wets-

voorstel is een uitwerking van het

befaamde pensioenakkoord en een

aanpassing van het ‘consultatiedo-

cument’ van anderhalf jaar geleden.

In grote lijnen is dit voorstel gelijk

aan dat ‘consultatiedocument’ al-

hoewel er een aantal aanpassingen

wordt voorgesteld.

Het ligt in de bedoeling van de 

minister dit voorstel vóór 1 januari

2023 door de Tweede en Eerste 

kamer te hebben geloodst, om het

mogelijk te maken dat pensioen-

fondsen tussen 2024 en uiterlijk

2027 overgaan tot dit nieuwe stelsel.

Philips heeft de nadrukkelijke ambitie

om zo snel mogelijk hierin mee te

gaan. Wij denken een invoering per

1 januari 2024 echter hoogst 

onwaarschijnlijk is gezien de com-

plexiteit van de besluitvorming over
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de invulling van die wet. Maar ook

vanwege de tijd die ons Pensioen-

fonds (en de uitvoerder BlueSky) 

nodig zullen hebben om te waar-

borgen dat de overgang evenwichtig

zal zijn en ook alle systemen daarop

aangepast zijn.

Het bestuur van de Federatie heeft,

vooruitlopend op de indiening van

dit wetsvoorstel, een aantal work-

shops gehad met een adviesbureau

voor pensioenen (LCP, een zgn. 

‘actuarieel’ bureau) om ons te helpen

met de beoordeling vanuit het oog-

punt van gepensioneerden, en om

ons te coachen in de vervolg -

gesprekken die we gaan hebben

met de sociale partners en het Philips

PensioenFonds. Het ligt in de be-

doeling om eind mei een ‘position

paper’ gereed te hebben dat wij

aan onze leden zullen voorleggen.

Belangrijke elementen die onze  

positie bepalen zullen ongetwijfeld

blijven:

•  Bij de overgang naar het nieuwe

stelsel zal rekening moeten worden

gehouden met de in het verleden

opgelopen indexatieachterstand.

•  Enige vorm van risicobeheersing

is noodzakelijk maar mag niet leiden

tot al te omvangrijke buffers.

•  Compensatie voor het premiegat

dat ontstaat voor oudere actieve

deelnemers moet vooraleerst worden

opgelost via de werkgever.

•  Een governance voor de pen -

sioenfonds-organen (Algemeen Be-

stuur en Verantwoordings Orgaan)

die past bij de uiteindelijke regeling

en bij de belangen van gepensio-

neerden.

•  Indien naar onze beleving de ge-

kozen invulling van het nieuwe stelsel

tot een onevenwichtig nadeel voor

gepensioneerden zou leiden, zullen

wij ervoor pleiten niet ‘in te varen’

maar alternatieve oplossingen voor

te stellen.

Hoe gaat dit proces er

in hoofdlijnen uitzien?

Allereerst zullen sociale partners

moeten komen met een zogenaamd

‘transitieplan’ waarin belangrijke

keuzes moeten worden gemaakt

(o.a. een Solidaire pensioenregeling
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of een Flexibele pensioenregeling,

wat is de mate van solidariteit, af-

stemmen van de regeling op de risi-

cobereidheid, hoe wordt de com-

pensatie voor oudere werknemers

gefinancierd, al of niet invaren van

bestaande rechten en aanspraken

in het nieuwe stelsel). 

Vanzelfsprekend doen zij dat in sa-

menspraak met het pensioenfonds

die de benodigde gegevens beschik-

baar stelt en de doorrekening voor

haar rekening kan nemen. 

Het is in deze periode dat wij als Fe-

deratie betrokken zullen zijn via het

‘hoorrecht’. Indien wij menen dat

het transitieplan niet zou deugen,

kunnen we het terugverwijzen naar

de sociale partners om het plan te

herzien. Daar zullen we dan ook ze-

ker gebruik van maken.

Vervolgens is het aan het Philips

PensioenFonds om een beoordeling

te maken of het door de sociale

partners ingediende plan op een

‘evenwichtige’ manier kan worden

uitgevoerd. Evenwichtig betekent:

zonder dat bepaalde groepen van

deelnemers bij de invoering een on-

evenredig nadeel zouden ondervin-

den. In ons reguliere overleg met

het Philips Pensioenfonds zullen wij

ook deze kant van de zaak zorgvuldig

volgen en de positie van gepensio-

neerden nadrukkelijk aan de orde

stellen. Het door het Philips Pensi-

oenfonds op te stellen implementa-

tieplan zal eveneens de nodige tijd

vergen. Ook omdat dit gepaard moet

gaan met een gedegen communi-

catieplan waarin alle deelnemers,

actieven, slapers en gepensioneerden,

zorgvuldig worden geïnformeerd

over de gevolgen voor hen en over

door hen te maken keuzes.

Wij zullen in de komende maanden

u blijven informeren over de voort-

gang van dit proces, niet alleen via

de ‘position paper’, maar ook via

reguliere nieuwsbrieven. 

U begrijpt dat het ons helpt als u

ons aangeeft wat u ervan vindt; aar-

zel dus niet om uw mening te ge-

ven!

Wij houden contact, groeten!

JAN KONIJNENBERG

VOORZITTER FPVG EN LBPG.

Raad van State versterkt inspraak

gepensioneerden niet

De Federatie hoopte dat de Raad van State meer nadruk zou leggen op

de inspraak van gepensioneerden bij de overgang naar het nieuwe pen-

sioen stelsel. Deze overgang wordt in de wet transitie genoemd. De

Raad ondersteunt het Hoorrecht voor Gepensioneerden, maar pleit niet

voor een versterking. In cursief de tekst uit de het advies van de Raad. 

De Raad adviseert wel om ook andere organisaties hoorrecht te geven,

zoals jongeren organisaties, omdat jongeren in mindere mate lid zijn

van de vakbonden.

PensioenWeetjes

Hoorrecht gewezen deelnemers en gepensioneerden. Het voorstel

voorziet in het kader van de transitie in een hoorrecht. Dit houdt in

dat de werkgever (..) een vereniging van pensioengerechtigden, die

aantoont een substantieel gedeelte van alle pensioengerechtigden

van het pensioenfonds te vertegenwoordigen, in de gelegenheid

stelt een oordeel uit te spreken over het transitieplan.

Met het invoeren van het hoorrecht wordt bewerkstelligd dat de

werkgever expliciet de belangen van gewezen deelnemers, andere

aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden dient mee te

wegen bij een eenzijdige wijziging van de pensioenregeling.

De toelichting vermeldt in dit verband dat het hoorrecht aansluit bij

de norm van het goed werkgever- en werknemerschap. (..) bestaande

jurisprudentie bepaalt dat bij pensioen het einde van de arbeids-

overeenkomst niet meebrengt dat de rechtsverhouding tussen

partijen is uitgewerkt: die rechtsverhouding wordt, zij het met ge-

wijzigde hoedanigheid van de partijen, voortgezet in de pensioen-

overeenkomst.
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Nieuws van de Koepel Gepensioneerden (KG) 

De Koepel Gepensioneerden (KG) is

één van de grootste seniorenorgani-

saties in Nederland voor de belan-

genbehartiging van ouderen. De

kracht van de KG is hun deskundig-

heid op het terrein van pensioenen,

koopkracht, zorg, welzijn en wonen.

Samen met een paar andere belan-

genverenigingen behartigt de KG de

belangen van ruim drie miljoen pen-

sioengerechtigden bij de overheid,

politieke partijen en andere relevante

instanties.

Waar de Federatie zich met name

concentreert op de belangenbehar-

tiging van gepensioneerden richting

PPF, ligt de focus van de KG op de

landelijke belangenbehartiging van

gepensioneerden en ouderen. De 

Federatie kan via de KG haar stem

ook laten horen in Den Haag.

Met John Kerstens, oud-Tweede 

Kamerlid PVDA , oud-vakbondsvoor-

zitter en sinds maart 2021 de voor-

zitter van de KG, heeft de KG nu

een voorman die de Haagse politieke

wereld van binnenuit kent. Met hem

zitten we nu steviger aan tafel met

kabinet, vakbonden en werkgevers

en ook in de Tweede Kamer.

Uitwerking van het

Pensioenakkoord

Ruim 2 jaar nadat kabinet, vakbonden

en werkgevers een pensioenakkoord

sloten, werd 

op 30 maart 2022 eindelijk het Wets-

voorstel Toekomst Pensioenen aan

de Tweede Kamer aangeboden. 

Eerdere concept Wetsvoorstellen heb-

ben middels een ‘brede consultatie

ronde’  geleid tot een lawine van kri-

tische reacties in de eerste maanden

van vorig jaar.

De KG en de zusterorganisaties ANBO

en KBO-PCOB hebben gezamenlijk

op deze  Wetsvoorstellen gereageerd.

Met elkaar vormen ze één gezamenlijk

blok met één stem richting kabinet.

Ze hebben duidelijk gemaakt dat ze

ontevreden zijn als het gaat om zaken

als:

-   sneller indexeren

-   eerlijk en evenwichtig overstappen 

   naar een nieuw stelsel

-   meer transparantie

-   meer zeggenschap voor

   gepensioneerden

Bij de presentatie van het regeer -

akkoord afgelopen december, heeft

de minister voorstellen gedaan om

verder koopkrachtverlies voor ouderen

te voorkomen. Het ging met name

over een hogere ouderenkorting en

snellere indexatie voor meer gepen-

sioneerden. Bij nadere bestudering

van de voorstellen bleken deze weinig

doordacht en zeker niet effectief. 

Er is door de KG en haar zusterorga-

nisaties een duidelijk signaal afgege-

ven dat bij hun achterban de onvrede

en het ongeduld toenemen over het

uitblijven van echte stappen om de

koopkracht van de gepensioneerde

te repareren.

Een paar weken geleden is het Wets-

voorstel eindelijk officieel aangeboden

aan de Tweede Kamer. Dezelfde dag

heeft de KG weer gezamenlijk met

de zusterorganisaties, duidelijk ge-

maakt dat voor hen het Wetsvoorstel

in de huidige vorm voor gepensio-

neerden niet aanvaardbaar is.

Dit betekent ook dat er geen breed

draagvlak is onder senioren en hun

organisaties, wat wel noodzakelijk is

om het nieuwe pensioenstelsel een

succes te laten worden.

Met de woorden van John Kerstens

als voorzitter van de KG: ‘Het met

de nieuwe wet beloofde koopkrach-

tige pensioen blijkt een illusie, hoe

de overstap naar het nieuwe stelsel

plaatsvindt is een black box en de

zeggenschap van gepensioneerden

lijkt een lege huls. Het kabinet had

een unieke kans om het cruciale ver-

trouwen in pensioen én politiek te

herstellen, maar doet nu het tegen-

overgestelde’. (bron: website KG)

De KG heeft een extra Algemene

Vergadering uitgeschreven om de

verdere strategie te bepalen. Er is al

eerder een zogenaamde ‘escalatie-

ladder’ opgesteld samen met haar

zusterorganisaties. Denk daarbij aan

intensivering van de lobby richting

Tweede en Eerste Kamer, het uitzen-

den van radiospotjes als ook het 

organiseren van acties en het verder

voorbereiden van een mogelijke 

juridische procedure.

Als u op de hoogte wilt blijven van

de laatste ontwikkelingen, dan kan

dat via de KG website:

www.koepelgepensioneerden.nl.



Afscheid van Wim Vaatstra,
vertegenwoordiger van de Federatie in Den Haag 

ganisaties (zoals KG, ANBO en KBO-

POCB) werken nu samen om één

stem richting Den Haag te laten ho-

ren.

Dat klinkt allemaal als een hoop

politiek. Wat heeft het KG bereikt

in de afgelopen jaren?

We zitten nu aan tafel en we worden

gehoord. Maar we zijn er nog niet!

De stem van de gepensioneerde

wordt nog steeds niet serieus genoeg

genomen. Als voorbeeld kijk naar

onze positie bij de nieuwe pensi-

oenwet. Alleen hoorrecht, het recht

om je bezwaren naar voren te bren-

gen. Maar geen echte inspraak. Dat

kan en moet beter. 

Waarom is het PUSH netwerk

belangrijk voor ons als Philips

gepensioneerden?

Wim Vaatstra was de afgelopen

5 jaar als bestuurslid de con-

tactpersoon van de Federatie

binnen de Koepel Gepensio-

neerden (KG). De KG zorgt

voor landelijke belangenbe-

hartiging van senioren. Denk

aan overleg met ministers en

hun ministeries, Kamerleden,

politieke partijen, SER en lan-

delijke vakbonden. Er is een

rolverdeling tussen de KG en

de Federatie. De Federatie ver-

zorgt de belangenbehartiging

richting Philips Pensioenfonds,

Philips en lokale vakbonden.

De KG richt zich op de lande-

lijke politiek in Den Haag.    

Dit jaar geeft Wim Vaatstra het

stokje over aan Hans Dijkman, een

mooi moment om beide te intervie-

wen voor het SB.

Wim, waarom heb je 5 jaar gele-

den voor deze rol gekozen?

Wim geeft aan dat zijn belangrijkste

motivatie was om een positieve bij-

drage te kunnen leveren aan de be-

langenbehartiging van senioren. Hij

wilde zich hiervoor graag inzetten.

De stem van de senioren werd nau-

welijks gehoord in Den Haag. De

laatste jaren is dat verbeterd. De se-

nioren hebben zich landelijk beter

georganiseerd. De verschillende or-
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PUSH is een netwerk van gepensio-

neerden verenigingen gekoppeld

aan ondernemingspensioenfondsen

(OPF’s). Bij dit netwerk zijn de ge-

pensioneerden verenigingen van Phi-

lips, Unilever, Shell, Hoogovens, Akzo,

DSM en TDV aangesloten. 

De belangen en aandachtspunten

van OPF’s zijn soms echt anders als

die van de grote bedrijfstakpensi-

oenfondsen (BPF’s) zoals ABP, Zorg

en Welzijn, etc. Met het informele

PUSH netwerk wordt ervoor gezorgd

dat de belangrijke thema’s van de

OPF’s voldoende aandacht krijgen

binnen de KG. Veel OPF’s doen het

momenteel relatief goed. En zoals

Wim aangeeft “ik ben tevreden dat

ik mijn pensioen bij het Philips Pen-

sioenfonds heb.

Wat ga je nu doen met je vrije

tijd?

Na een boeiende 5 jaar met goede

en intensieve samenwerking met ve-

len, zal ik nu meer vrije tijd hebben.

Daarmee hoop ik meer tijd te kunnen

besteden in Portugal, waar mijn

vrouw en ik graag verblijven.  Waar

mogelijk pak ik mijn liefde voor de

watersport weer op, zoals duiken,

windsurfen en zeilen. En betrokken

blijven bij verschillende verenigings-

activiteiten.

We wensen Wim een mooie tijd en

danken hem voor zijn vele bijdragen.



Het pensioendossier heeft mijn bij-

zondere belangstelling. Dat heeft

veel te maken met het werk dat ik

gedurende vele jaren bij Philips heb

gedaan. Met een bedrijfseconomi-

sche vooropleiding ben ik mijn hele

carrière in het Human Resources

veld actief geweest. De eerste jaren

(vanaf 1985) als generalist en later

als leidinggevende in de HR-afdeling

van Philips Nederland. In de fase

daarna, bij de Sociaal Economische

Afdeling, ben ik voor het eerst in

aanraking gekomen met de pen -

sioenwereld. Philips kwam in het

cao-overleg van 1994 met vak -

organisaties overeen een studie te

doen naar herziening van haar pen-

sioenregelingen. Dat leidde in 1996

tot de introductie van het Philips

Flex pensioen. Ik ben nauw betrokken

geweest bij de ontwikkeling en 

introductie van dat model. Ook van-

wege de goede samenwerking met

het Philips Pensioen Fonds vind ik

dat nog steeds een van de meest

complexe en boeiende projecten

waar ik in de loop van mijn carrière

aan heb mogen meewerken. 

Na een periode van 6 jaar bij Medical

Systems ben ik in 2006 teruggekeerd

‘op het oude nest’ . Nu als eindver-

antwoordelijke voor het HR-beleid

en dus ook het cao-overleg binnen

de directie van de Market Benelux.

In dat overleg was en is het pen -

sioenonderwerp een regelmatig 

terugkerend thema. We zullen dat

in de komende maanden ook weer

gaan zien.

Recent heb ik mijn actieve loopbaan

beëindigd bij Signify, de voormalige

Licht divisie van Philips die in 2015

als zelfstandige onderneming is 

verdergegaan.

En nu kruist het pensioendomein

dus opnieuw mijn pad. Binnen het

Federatie Bestuur mag ik me opnieuw

in deze complexe en uitdagende

materie verdiepen. Ik zie ernaar uit

om binnen de Federatie op dit com-

plexe dossier de belangenbehartiging

van de gepensioneerden invulling

te geven.

Omdat op een zo goed mogelijke

manier te doen maken we ook 

gebruik van de kennis en kunde die

via andere netwerken en organisaties

beschikbaar is. Dat is bv de Koepel

Gepensioneerden waar een groot

aantal ouderenverenigingen bij zijn

aangesloten. Ook de Federatie.

Daarnaast nemen we deel in een

netwerk van grote bedrijven (Philips,

Unilever, Shell, Hoogovens- het PUSH

overleg) omdat die bedrijven, net

als wij, een ondernemingspensioen-

fonds (OPF) hebben waarin ver -

gelijkbare vraagstukken leven. En

dat is weer net even anders dan

een bedrijfstak pensioenfonds (BPF)

waar vele bedrijven hun pensioen-

regeling(en) hebben ondergebracht. 

9

Kennismaking Hans Dijkman

Mijn naam is Hans Dijkman en sinds de Algemene ledenvergadering

van 6 April jl. ben ik toegetreden tot het Dagelijks Bestuur van de

Federatie. Ik zal binnen dat bestuur de rol van vice voorzitter op

me nemen met speciale aandacht voor de ontwikkelingen op 

pensioengebied. Een domein dat juist nu enorm in de belangstelling

staat vanwege het voornemen van de regering de pensioenwet

drastisch te wijzigen. Het wetsvoorstel daartoe is op 30 Maart jl.

aan de Tweede kamer aangeboden. Die voorgenomen wijzigingen

gaan ook van de Federatie en dus ook van mij veel aandacht 

vragen.
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Het beëindigen van een actieve loop-

baan opent tegelijkertijd weer nieuwe

deuren. Dat is in mijn geval niet an-

ders. Naast het werk voor de Fede-

ratie ben ik ook als toezichthouder

betrokken bij onder meer een grote

instelling voor Hoger Onderwijs. En

nu we het toch over onderwijs heb-

ben, we zijn nooit te oud om te

leren dus volg ik met veel plezier en

interesse collegereeksen Astronomie.

Een levenslange fascinatie waar ik

nu meer tijd aan kan besteden.

Dat opgeteld bij de tijd die mijn

echtgenote en ik besteden aan onze

twee zoons en onze drie klein -

kinderen (wat een geschenk!) en de

agenda weer vol voor je er erg in

hebt!

Kortom, een mooie periode is afge-

sloten maar een nieuwe is aange-

broken met belangrijke en waarde-

volle activiteiten. Ik heb er zin in!

HANS DIJKMAN

Pensioenweetje: individueel bezwaarrecht
blijft zeer beperkt in nieuwe wet

Ouderenorganisaties hadden aangedrongen op het mogelijk maken

van Individueel Bezwaar bij het invaren in het nieuwe stelsel. Dit heeft

de regering niet overgenomen en de Raad van State heeft er ook niet

op aangedrongen. Wel wordt tijdens de transitie een geschillenorganisatie

in het leven geroepen.

Dat blijkt uit de Memorie van Toelichting bij de Wet toekomst pensioenen

die minister Carola Schouten naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In

de toelichting zijn wijzigingen en aanvullingen opgenomen naar

aanleiding van de vele reacties op de conceptwet die vorig jaar ter con-

sultatie is verspreid. Ook zijn de reacties van tal van toezichthouders

zoals De Nederlandse Bank verwerkt.

De Raad voor de Rechtspraak, een van de vele adviesorganen die zich

heeft gebogen over de wet, waarschuwde dat deelnemers die niet

willen invaren, massaal naar de rechter zullen stappen. Dat kan volgens

de raad leiden tot ‘ontwrichting’ van de rechtspraak.

Toch houden het kabinet en de sociale partners die sterk betrokken zijn

bij de totstandkoming van de wet voet bij stuk. Bij een reguliere

collectieve waardeoverdracht bij een pensioenfonds kunnen deelnemers

wel individueel dwarsliggen.

Wel is in de wet opgenomen dat er een tijdelijke externe geschilleninstantie

moet komen. Verder moeten pensioenfondsen hun eigen klachtenpro-

cedure verbeteren.

FNV-bestuurder Willem Noordman verdedigt het beperken van klachten:

‘We zijn voorstander van schrappen van het individueel bezwaarrecht

bij invaren om deelnemers tegen zichzelf te beschermen. In die zin is

het paternalistisch’. ‘Als individueel bezwaar mogelijk is, kunnen

deelnemers wellicht uit onwetendheid of onzekerheid bezwaar maken.

Ze realiseren zich niet wat de gevolgen zijn”.

PensioenWeetjes



Uit het dagboek van een gepensioneerde

Vroeger zou ik het in een dik uur gefikst hebben. Thuis van werk gereedschap uithalen, ladder op, draden knippen en strippen, connectors

aanbrengen, lampjes en terrasheater ophangen en het zaakje zo’n beetje op gevoel aan elkaar knopen. Een paar keer de zekering eruit

maar uiteindelijk voor het eten gepiept.

Nu, ruim 10 jaar gepensioneerd, im Ruhestand, retiré, retired - ik weet mijn sociaal-economische toestand inmiddels meertalig te

benoemen na vele ervaringen in o.a. buitenlandse musea met de mij met medelijden aangeboden korting- liggen de kaarten echter

volledig anders.

Ik moet een hele cluster aan apparaten installeren. Een terrasverwarming, een schijnwerper met bewegingsmelder om de boeven weg te

houden, een spot die via een schemerschakelaar geschakeld wordt en een bewakingscamera. En om het nog moeilijker te maken moeten

schijnwerper en spot alleen functioneren als het terras niet in gebruik is. Een schakelaar ervoor dus. En al die ingewikkeldheid moet in een

installatiedoos gepropt worden die vanwege het niet al te fraaie uiterlijk liefst buiten zicht dient te worden gemonteerd. Mijn eega wil

geen snoeren zien.

Op mijn leeftijd geen klusje meer voor tussen werk en aardappelen.

Dagenlang ben ik bezig de schakeling uit te denken en de plaats van installatie uit te meten. ‘s Nachts in bed gaat het gepieker erover

gestaag verder. Als ik denk die eenmaal goed doorgrond te hebben volgt een periode van mentale voorbereiding om daadwerkelijk met

de klus te beginnen. 

En dan, na dagen ertegen opzien maar steeds indringender wetend dat het nu eindelijk moet en het weer bovendien geen excuus tot

uitstel meer verleent, dán is het zover.

Gaten worden geboord, lampen en overige apparatuur opgehangen, draden geknipt en gestript, connectors bevestigd totdat na uren

herhaald controleren of het allemaal is zoals van tevoren bedacht, het deksel de installatiedoos met zijn wirwar aan draden afsluit.

Dan komt ‘le moment suprème’: de stroom gaat erop. De verwachting dat de aardlekschakelaar eruit vliegt gaat tot mijn eigen verbazing

niet op. Alles doet het. De gedegen voorbereiding betaalt zich kennelijk terug. Waarschijnlijker echter is het pure mazzel die ik graag als

vakkennis etaleer.

Dagen lang kijk ik uren lang met grote tevredenheid naar mijn installatie. Bezoek wordt een tour langs mijn creatie aangeboden.  

Of opgedrongen. Ergens daartussenin. Onder nadrukkelijke vermelding van mijn ‘first time right’- prestatie.

Dagen werk in plaats van even een tussendoortje. Maar ik heb het gevoel dat de voldoening ook ordes groter is. Ik geniet intens. 

Dus laat deze retiré het maar op zijn retiré-wijze doen. Hij kan ook niet anders meer. Oud heet dat.

JOEP

(NAAM BIJ DE REDACTIE BEKEND)

Column
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Senioren Vereniging

Philips Roosendaal

Enkele Philips vestigingen zijn al

jaren dicht. De gepensioneerden

verenigingen bij deze locaties

nemen in omvang af omdat er

geen nieuwe leden bijkomen.

Afgelopen jaar is de vereniging

in Breda om deze reden gesloten.

Dit jaar heeft onder meer Roo-

sendaal besloten de deuren te

gaan sluiten. 

Toch blijft ook voor leden van

deze verenigingen belangen be-

hartiging heel belangrijk. In feite

is het voor ons allemaal belangrijk

dat leden van omvallende ver-

enigingen laagdrempelig lid kun-

nen blijven van de Federatie. Sa-

men staan we sterker! Daarom

heeft de LBPG besloten om spon-

sorlidmaatschap mogelijk te ma-

ken voor leden van verenigingen

die stoppen. Sponsorleden zijn

volwaardige leden met een ver-

laagde contributie.

Het eerste jaar gratis en daarna

voor 2,95 euro per jaar.  Vereni-

gingen die stoppen worden ver-

zocht hun leden vroegtijdig te

informeren over deze nieuwe

mogelijkheid. Aanmelding kan

via de bestaande vereniging of

rechtstreeks bij secretariaat@fe-

deratie.nl.

Uit de Regio   Uit de Regio   Uit de Regio               

Initiatief tot oprichting Philips Gepen sioneerde

Vereniging Amstelland

Philips heeft haar Hoofdkantoor in Amsterdam met meer dan 1000

werknemers. Amstelveen grenst aan Amsterdam. Het Philips pensioenfonds

zetelt in Amstelveen. Kortom deze regio is belangrijk voor Philips, maar

er is nog geen gepensioneerde vereniging. 

In de straat van het Philips Pensioenfonds is Restaurant Kronenburg het

verzamelpunt voor veel lokale organisaties, zoals de Rotary. De nieuw

op te richten Philips gepensioneerden vereniging Amstelland zou dit

ook als lokatie kunnen kiezen voor haar maandelijkse bijeenkomsten.

Samen leuke activiteiten organiseren en goede doelen steunen.  

De Federatie ondersteunt graag dit initiatief.

Cor Loef is vorig jaar uit Eindhoven vertrokken naar Amstelveen. 

Hij werkte eerder bij Philips in het Projecten centrum in Geldrop, en als

laatste bij Healthcare in Best.

Nu is hij de initiatiefnemer om een lokale Philips Gepensioneerden 

vereniging op te richten. Indien er geïnteresseerden zijn om zich hierbij

aan te sluiten, graag contact opnemen met communicatie@federatie.nl.
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               Uit de Regio   Uit de Regio   Uit de Regio

Samenwerking Philips Drachten met 

Rijks Universiteit Groningen

Op 11 november vorig jaar kregen de eerste afgestudeerden van de

tweejarige masteropleiding Mechanical Engineering (Werktuigbouwkunde)

aan de Rijksuniversiteit Groningen hun bul. De nieuwe, Engelstalige, in-

genieursopleiding biedt studenten de mogelijkheid zich voor te bereiden

op een carrière in de digitale en hightechindustrie of in wetenschappelijk

onderzoek. De officiële bul uitreiking werd bijgewoond door vertegen-

woordigers van de Provincie Fryslân, de gemeente Smallingerland, en

het Innovatie Cluster Drachten, de samenwerkingspartners in de 

afstudeerrichting Smart Factories.

Masteropleiding Werktuigbouwkunde

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is in het collegejaar 2019-2020

gestart met de masteropleiding Mechanical Engineering, ofwel Werk-

tuigbouwkunde. Deze ingenieursopleiding valt onder de Faculty of

Science and Engineering (FSE) en biedt de afstudeerrichtingen Advanced

Instrumentation, Smart Factories en Smart and Green Energy Systems

2022-2023.

Fabriek van de toekomst

Dankzij de samenwerking tussen de Rijksuniversiteit,  het Innovatie

Cluster Drachten, de gemeente Smallingerland en de provincie Fryslân

kon binnen de opleiding Mechanical Engineering de afstudeerrichting

Smart Factories worden ontwikkeld.

Uniek is dat studenten in het tweede jaar van dit programma hun afstu-

deerproject doen bij een bedrijf dat is aangesloten bij ICD. Zo leidt de

Rijksuniversiteit Groningen samen met de hightechbedrijven studenten

op om intelligente, samenhangende en op maat gemaakte productie-

processen te ontwerpen voor de fabriek van de toekomst. Door deze

opzet komen studenten ook gemakkelijker in aanraking met de hightech

MKB-bedrijven in de noordelijke regio en kunnen ze ervaren dat ze voor

een interessante en uitdagende technische carrière gewoon in Noord-

Nederland kunnen blijven.



‘s Ochtends was de ledenvergadering

van de landelijke vereniging van de

Federatie, de LBPG. Er waren ruim

30 LBPG leden op locatie aanwezig

in het Microcentrum te Veldhoven.

Nog eens enkele tientallen leden

volgden de vergadering on-line. Jan

Konijnenberg gaf een overzicht van

de belangrijkste zaken uit het   

afgelopen jaar waarbij de nieuwe

pen sioenwet natuurlijk veel aandacht

kreeg. 

Daarnaast heeft Jan uitgelegd waar-

om in de ogen van het bestuur de

nieuwe CDC regeling evenwichtig

genoemd mag worden. Deze rege-

ling bepaalt hoeveel pensioenpremie

er betaalt moet worden door de

werkgever. Natuurlijk was de inzet

van de Federatie dat Philips kosten-

dekkende premie zou gaan betalen.

Maar al snel werd duidelijk dat dit

niet zou gaan gebeuren. Het resultaat

is een regeling waarbij het tekort

aan premie deels wordt vertaald in

een lagere opbouw voor werkenden

en deels uit de reserve wordt gehaald. 

Als laatste punt kwam het recente

besluit tot indexatie aan bod.  

Twee voorstellen aangenomen

Het bestuur kwam tijdens de verga-

dering met twee voorstellen, die

beiden zijn aangenomen.

Het eerste voorstel is om leden van

Impressie Algemene Ledenvergadering

Op 6 april hebben er 2 leden-

vergaderingen plaatsgevonden.

De volledige verslagen kunt u

vinden op de websites. Hier

vind u een korte samenvatting

van de hoogtepunten van 

beide bijeen komsten.

14
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gepensioneerde verenigingen die

stoppen met hun activiteiten tegen

een gereduceerd tarief lidmaatschap

aan te bieden van de LBPG.  Dit om

te voorkomen dat de Federatie steeds

weer leden verliest als een locale

vereniging stopt. 

Het is voor de Federatie belangrijk

om de belangen van zoveel mogelijk

gepensioneerden te blijven verte-

genwoordigen. Samen staan we

sterk. Deze leden van omvallende

verenigingen kunnen eerste jaar

gratis en daarna voor 2,95 jaarlijks,

lid worden van de LBPG. 

Het tweede voorstel was om de

contributie te verlagen van 24 naar

18 euro voor de gewone leden. De

LBPG heeft een gezond eigen ver-

mogen en daarom kan is er ruimte

voor contributie verlaging. 

Stand van zaken PPF

Rene ter Huurne en Coen Reuver

gaven aan het eind van de bijeen-

komst een overzicht van welke on-

derwerpen in het pensioenfonds spe-

len. Uitgebreid werd ingegaan op de

beweeglijkheid van de huidige eco-

nomie. De beleidsdekkingsgraad staat

ook na de indexatie van 1 april op

een goed niveau. De vraag is of dat

zo blijft. De rente begint te stijgen,

maar de aandelen dalen. Kortom de

dekkingsgraad kan er aan het eind

van dit jaar heel anders voorstaan. 

En het is belangrijk om met een 

gezonde dekkingsgraad in te varen

in het nieuwe stelsel. 

ALV Federatie

s’Middags stond de Algemene 

Ledenvergadering van de Federatie

op het programma. De Federatie

heeft Gepensioneerden Verenigingen

als leden, maar sommige verenigingen

kwamen met meerdere afgevaardig-

den. Ook hier hadden sommige ver-

enigingen gekozen om de vergadering

on-line te volgen.  

Jan Konijnenberg vraagt om 1 minuut

stilte vanwege het overlijden van

Wim Hoogeboezem, lid van verdienste

van de FPVG. 

Daarnaast meldt hij het terugtreden

van Frank Altena als regio vertegen-

woordiger zuid, Jan Christiaens (pen-

ningmeester) en Henk Hanneman

(lid pensioencommissie). Voor de eer-

ste twee wordt gezocht naar een

opvolger. 

Het werk voor de Federatie is vrijwil-

ligerswerk. Daarom is het belangrijk

om mensen die veel werk verzet 

LID VAN VERDIENSTEN, ROEL FONVILLE

LID VAN VERDIENSTEN, FRANS MOORENLID VAN VERDIENSTEN, AART DE WINTER



16

hebben voor de Federatie te eren.

De voorzitter benoemt drie nieuwe 

Leden van Verdiensten  Achtereen-

volgens worden Roel Fonville, Frans

Mooren en Aart de Winter naar voren

geroepen. Waarna de voorzitter ze

namens de vergadering hartelijk toe-

spreekt, ze een oorkonde en een

bos bloemen uitreikt. Roel was  

arenlang voorzitter van de Federatie

en Frans was penningmeester. Aart

was niet alleen 8 jaar secretaris maar

heeft samen met Frans ook een be-

langrijke rol gespeeld bij de oprichting

van de LBPG.

Erik Overbeeke toont als secretaris

een slide met de verder afnemende

ledenaantallen van de FPVG en meldt

dat de LBPG als enige een groei heeft

laten zien in 2021. Veel locale ver-

enigingen hebben zwaar geleden on-

der corona: bijna alle activiteiten von-

den geen doorgang. Dit heeft geleid

tot een afname in leden.

De activiteiten in 2021 en het 

beleidsplan 2022 van de Federatie 

komen overeen met die van de LBPG

hierboven. De eerder voorgestelde

structuur wijziging (van de Commissie

Mooren) wordt voorlopig niet geïm-

plementeerd. Wel zal het bestuur

zorgen dat enkele pijnpunten worden

opgelost. De twee belangrijkste pun-

ten zijn ledenverlies door verenigingen

die stoppen en afdracht aan de Koepel

voor niet-Philips leden. 

Directe communicatie

Op het gebied van communicatie

zijn er ook stappen gezet. Een eerste

vereniging heeft emailadressen ge-

deeld met de Federatie om directe

communicatie mogelijk te maken De

pilot in Drachten heeft 150 email-

adressen opgeleverd. Deze leden ont-

vangen nu al onze Nieuwsbrieven

en Senioren Bulletins via de mail. De

pilot wordt binnenkort verbreed naar

andere verenigingen.

Overige punten

De secretaris bedankt namens het

bestuur alle commissies  en andere

vrijwilligers die de FPVG dragen. 

Uit de jaarrekening blijkt dat de

kosten lager zijn uitgevallen, voor-

namelijk door Corona. Het positieve

resultaat wordt aan de reserves toe-

gevoegd. Op voordracht van de kas-

commissie verleent de vergadering

decharge aan het bestuur. 

De voorzitter geeft aan dankbaar te

zijn voor het langer aanblijven van

Wim Vaatstra als bestuurslid. Wim

had vorig jaar al aangegeven te willen

stoppen, maar is op verzoek van het

nieuwe bestuur een jaar langer ge-

bleven. Hij is van grote waarde ge-

bleken bij de opstart van het nieuwe

bestuur in het afgelopen jaar. Zijn

kritische, nauwgezette houding en

zijn meedenk kwaliteiten hebben ons

zeker geholpen. Wim wordt opge-

volgd door Hans Dijkman. Hans stelt

zich kort voor aan de vergadering.

JAN KONIJNENBERG

AFSCHEID WIM VAATSTRA

AFSCHEID FRANK ALTENA
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De voorzitter spreekt ook de pen-

ningmeester, Jan Christiaens hartelijk

toe en bedankt hem ook voor zijn

vele bijdragen.

De penningmeester presenteert de

begroting van de FPVG 2022 en

geeft aan dat deze veel overeen-

komsten vertoont met die van 2021.

Ook komend jaar zal het bestuur

zich weer laten bijstaan door een

professioneel bureau zodat we maxi-

maal voorbereid zijn voor de discussies

met sociale partners en het pen -

sioenfonds.

Als datum voor de ALV in 2023 wordt

5 april gekozen.

De voorzitter bedankt iedereen hier

en ook de digitaal aanwezigen voor

hun bijdrage aan de vergadering en

sluit de vergadering.

SECRETARIS FPVG EN LBPG

ERIK OVERBEEKE

AFSCHEID JAN CHRISTIAENS

RENE TER HUURNE
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Duurzaam beleggen

De aandacht voor beleggen in duurzame investeringen is groot in het

kader van de klimaat doelstellingen. 

Vorig Senioren Bulletin melden wij dat het PPF op de 31 plaatst stond

van de ranglijst van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame 

Ontwikkeling (VBDO) en 7 plaatsen was gezakt. Vrij snel daarna kwam

de nieuwe jaarlijkse ranglijst uit. Het is goed om te zien dat in de

nieuwe ranglijst het PPF 7 plaatsen is gestegen en terug is op de 24e

plaats. 

De ranglijst weegt 5 criteria: Bestuur, Beleid, Implementatie en Verant-

woording, waarbij Implementatie het zwaarst weegt. Het PPF scoort

2.3 punten en de koploper ABP met 4.0 punten. De maximaal haalbare

score is 5 punten.

PensioenWeetjes

Vullen en uitkeren van de reserve bij de
Flexibele pensioenregeling

De buffer bij de flexibele premieregeling is vergelijkbaar met die van de

solidaire premieregeling en heet daar risicodelingsreserve in plaats van

solidariteitsreserve, aldus de memorie van toelichting (MvT). Met een

fundamenteel verschil: vullen van de risicodelingsreserve mag alleen uit

de premie en niet uit rendementen. Dat mag wel bij de Solidaire 

pen sioenregeling. De inleg uit premie bedraagt maximaal 10% van de 

premiesom per deelnemer per jaar.

Er is ook verschil bij het uitdelen uit de reserve. Als sprake is van

volledige beleggingsvrijheid of een keuze uit beleggingsprofielen, dan

‘zullen uitdeelregels worden afgesproken waarbij behaalde beleggings-

resultaten niet worden gecompenseerd via de risicodelingsreserve’. Dit

moet voorkomen dat deelnemers een prikkel krijgen meer risico te

nemen in de wetenschap dat de collectieve buffer tegenvallers opvangt. 

PensioenWeetjes
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CBS: Ouderen werken vaker langer door

In 2020 waren er 300.000 mensen van 65 jaar of ouder met betaald

werk, meldt het CBS. Dat was 17 jaar eerder nog maar 75.000. 

De toename wordt natuurlijk mede veroorzaakt door de vergrijzing: er

zijn meer 65-plussers.  Maar het grootste verschil komt doordat een

groter percentage doorwerkt. Het percentage van doorwerkende

bejaarden steeg in deze periode van 10% naar ruim 40%. 

Opmerkelijk is dat binnen de groep doorwerkende bejaarden, zelfs

10% ouder is dan 75 jaar.

PensioenWeetjes

Ook Flexibele Pensioenregelingen moeten
een buffer krijgen

Oorspronkelijk was het idee van de Flexibele Pensioenregeling dat daar

geen of beperkt buffers aangehouden zouden worden voor afdekking

van allerlei tegenvallers of risiko’s. De Solidaire Pensioenregeling kenmerkt

zich juist door veel collectieve reserves en risiko afdekking.

Nu is besloten dat alle Pensioenfondsen met verplichte deelname (zoals

ook het PPF) een buffer moeten aanhouden en het micro-langlevenrisico

moeten afdekken of verzekeren, ook als ze kiezen voor de Flexibele

Pensioenregeling. 

Dat is een van de veranderingen in de Wet toekomst pensioen die

minister Schouten vorige eind maart naar de Kamer heeft gestuurd. 

De minister heeft na advies van de Raad van State (RvS) besloten

‘solidaire elementen’ toe te voegen voor fondsen met een verplichtstelling,

zei Schouten na afloop van een persbijeenkomst over het wetsvoorstel.

De Raad van State vond het onhoudbaar om een pensioenfonds

verplicht te stellen als er geen vorm van solidariteit is. 

Het verschil met de solidaire premieregeling neemt hierdoor af, aldus

de minister.

Volgens de minister kan zij de verplichtstelling niet kan garanderen. Dat

oordeel is aan de rechter, de wet geeft het kader en dat ‘biedt sociale

partners wel voldoende handvatten om een inschatting te maken van

de houdbaarheid van de verplichtstelling’.

PensioenWeetjes
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