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Van de redactie

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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EINDREDACTIE

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 landelijke vereni-

ging, de LBPG krijgen het Senioren

Bulletin digitaal toegestuurd. U

kunt lid worden van de LBPG via

de website www.lbpg.nl. Contri-

butie bedraagt met ingang van

2023 8,00 euro per jaar.

Secretariaat van de Federatie, Pri-

mulalaan 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

Het is najaar en een lange droge

zomer is voorbij. Voor de meesten

van ons zit de vakantie er weer op

en de normale activiteiten starten

weer. Bij het schrijven van dit Senioren

Bulletin is Corona niet in het nieuws.

We hopen dat het zo blijft.

Na de Algemene Ledenvergadering

in april is het bestuur begonnen met

het schrijven van een nieuw Position

Paper. Met hulp van een externe

pensioen expert hebben we het eer-

ste concept voor de vakantie kunnen

publiceren. We hebben een groot

aantal reacties mogen ontvangen

op dit concept en hebben de leden

via een nieuwsbrief uitgenodigd om

zich op te geven voor een bijeen-

komst om het concept te bespre-

ken.

In Van de Bestuurstafel wordt stil

gestaan bij het proces van totstand-

koming van de Position Paper, 

alsmede de nieuwe sponsorleden

en de aankomende VO-raad-

verkiezing. 

Vervolgens wordt uitgebreid verslag

gedaan van de ledenraadpleging op

de 13e september.

Dit keer geen Nieuws van de Koepel.

Wel een bijdrage van de zorgcom-

missie met nieuws over de zorg-

verzekering. 

Ook vindt u in dit bulletin weer 

de column Uit het leven van een

Gepensioneerde. 

In Pensioen Weetjes geven wij zoals

gebruikelijk, inzicht in een aantal

interessante feiten.

Wij wensen u veel leesplezier en

een fijn najaar!

DE REDACTIE
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ben we de definitieve position paper

kunnen publiceren op onze web-

site.

Dit position paper is nu onze leidraad

voor de volgende gesprekken met

Philips, de vakbonden en PPF. Wij

houden u daarvan op de hoogte via

de nieuwsbrieven.

Sponsorleden

Tijdens de ALV van april dit jaar heeft

het bestuur het mogelijk gemaakt,

dat leden van lokale verenigingen

die stoppen, laagdrempelig lid kunnen

blijven van de Federatie. Dit kan nu

via een sponsorlidmaatschap van de

LBPG tegen een zeer gereduceerd

tarief van 3 euro per jaar. Wij denken

hiermee een mooie optie aan te bie-

den om tegen geringe kosten op de

hoogte te blijven van de activiteiten

van de Federatie, maar ook om te

blijven profiteren van de korting op

de aanvullende zorgverzekering waar

het Federatie-lidmaatschap recht op

geeft. De eerste leden van gepen-

sioneerde verenigingen die stoppen,

hebben zich al aangemeld. We ver-

wachten dat dit aantal nog flink zal

toenemen.

Verkiezingen Verant-

woordingsorgaan

Tenslotte misschien goed om alvast

vooruit te lopen op een belangrijk

agendapunt voor 2023: verkiezingen

gestemd, zullen aanpassingen na-

tuurlijk noodzakelijk zijn.

De afgelopen weken hebben wij de

draft position paper aan u, als onze

achterban voorgelegd, zodat ieder-

een kon reageren en aanpassingen

kon voorstellen. Er zijn een 70-tal

reacties binnengekomen via de mail;

5

van het Verantwoordingsorgaan. 

Zoals u misschien weet hebben 

gepensioneerden 4 van de 6 zetels

in dit belangrijke controle-orgaan

van het pensioenfonds, waarvan er

drie via de lijst van de Federatie zijn 

benoemd. Bij de verkiezingen van

volgend jaar (in april) gaan wij na-

tuurlijk voor weer minstens drie en

hopelijk alle vier de beschikbare 

zetels. 

Hier zullen we nader op terugkomen,

maar we rekenen op uw steun en

stem! 

Mocht u belangstelling hebben om

actief aan deze verkiezingen mee te

doen als kandidaat voor de gepen-

sioneerden-geleding: meldt u aan!

Wij houden contact!

Van de bestuurstafel

deze reacties waren in het algemeen

positief en we hebben die dan ook

als een steun in de rug gezien. Voor

diegenen die bereid waren om ook

mee te doen aan een inspraak mid-

dag, is er op 13 september een bij-

eenkomst geweest.  Hier is de posi-

tion paper met een 20-tal deelnemers

diepgaand besproken. Daarna heb-

Minister Schouten garandeert: pensioen

daalt maximaal 5 procent bij invaren 

De Minister Schouten heeft de Kamer laten weten dat deelnemers van

een pensioenfonds, bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel er

maximaal 5 procent op achteruit mogen gaan. Er komt namelijk extra

regelgeving die dit regelt, anders zouden sommige spaarders veel meer

kunnen verliezen. 

Daarmee komt zij tegemoet aan kritiek van een aantal Kamerleden. Een

Kamerlid becijferde dat er in het slechtste geval voor een oudere,

waarvoor nu 100.000 euro is gereserveerd, slechts 81.000 euro overblijft.

Voor een 27-jarige zou van 10.000 euro nu, slechts 4.700 euro kunnen

overblijven. 

Er zijn er nu zeven pensioenfondsen met een dekkingsgraad rond of

onder de 100 procent. Bij deze fondsen ontbreekt momenteel nog het

geld om zowel de pensioenhoogte van ouderen als de compensatie van

45-plussers te garanderen. Wij als Federatie verwachten niet dat Philips

gepensioneerden bij invaren te maken zullen krijgen met een lager 

pensioen. Het PPF heeft gelukkig voldoende buffers. 

Maar de invoering kan nog lang op zich laten wachten en aangezien

wij geen glazen bol hebben, weten we niet zeker hoe de dekkingsgraad

er over een paar jaar bijstaat.

PensioenWeetje

Wet Toekomst 

Pensioenen

Op het moment van schrijven zijn

de discussies begonnen in de Tweede

Kamer rondom de Wet Toekomst

Pensioenen. Zoals u weet is het de

intentie de WTP nog vóór 1 januari 

2023 door de Eerste- en Tweede

Kamer te loodsen, maar de eerste

signalen geven niet veel hoop dat

dit ook zal lukken. Een vertraging

van een half jaar of meer ligt voor

de hand. In dat geval zal de door

het Philips PensioenFonds beoogde

invoeringsdatum van januari 2025,

waarschijnlijk niet worden gehaald.

Ondanks deze onzekerheid bereidt

de Federatie zich verder voor op de

raadpleging die in het kader van

het ‘hoorrecht’ is voorzien. Allereerst

spreken wij met de sociale partners,

maar ook regelmatig met het PPF.

Tijdens deze gesprekken moeten wij

als Federatie helder communiceren

wat wij belangrijk vinden. Daarom

heeft het bestuur, in samenwerking

met de pensioencommissie en een

externe actuariële deskundige, een

nieuw position paper gepubliceerd.

Dit position paper gaat er vanzelf-

sprekend van uit dat er een nieuwe

wet komt. Als er ingrijpende wijzi-

gingen komen in het wetsvoorstel

of deze in zijn geheel wordt weg-
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Uit het dagboek van een gepensioneerde,
PTC, de nieuwe volksziekte

Wij hebben weer eens een reisje

gemaakt. Mijn eega en ik. Voor het

eerst sinds de coronacrisis met het

vliegtuig. Naar Spanje, alwaar in de

vakantiewoning van onze zoon, de

verjaardagen van zijn kinderen, onze

kleinkinderen, werden gevierd. 

Met de uitgebreide Spaanse familie

van mijn schoondochter die bijdraagt

aan de feestvreugde en de voedsel-

bereiding. 

Mijn zorgvuldig gekoesterde terug-

houdendheid in het fysieke contact

als gevolg van Corona, was niet vol

te houden. Er werd lustig omhelsd

en gekust, hoe inniger en vooral

vochtiger, hoe beter. 

Vele maanden voor dit familiefeest

hadden wij een comfortabele vliegreis

Eindhoven-Valencia v.v. geboekt bij

Transavia. Geen risico op chaotische

Schiphol-taferelen, dachten wij.

Voor vertrek werd onze terugvlucht

al omgeboekt naar die vermaledijde

nationale luchthaven. Maar ook op

Eindhoven Airport vergden de rijen

toch een dik uur om door de security

te schuifelen. De vertrekhal leek

meer op een derdewereldland dan

op iets dat deel uitmaakt van wat

wij een georganiseerd land menen

te mogen noemen.

PersoneelsTekortCorona, dat is het

adagium waarmee dit alles verklaard

wordt. Het nieuwe nationale ex-

cuus.

Bij de terugvlucht bleek Valencia

Airport geen last te hebben van dat

nieuwe PTC-syndroom. Wel had de

inkomende vlucht van Transavia een

dik uur vertraging, maar ja, er stond

wat wind op Schiphol en het regende

een beetje. Dan valt dat te verwach-

ten, toch? Ik was al blij dat er nog

geen herfstblaadjes gesignaleerd wa-

ren.

Het hoogtepunt van onze reis volgde

na landing op Schiphol: de treinreis.

Het was ons wel bekend dat de

dienstregeling al maanden flink is

uitgedund -vanwege PTC-, maar de

NS bleek in al haar randstedelijke

wijsheid ook nog besloten te hebben

zowat heel Zuid-Nederland van trein-

verkeer af te sluiten. Vanwege werk-

zaamheden. 

Tot Boxtel konden wij treinen, vanaf

daar een bus naar Eindhoven en

dan weer een sprinter naar huis. 

Dat alles met slechts één trein per

uur -vanwege PTC natuurlijk- en

één bus voor 40 personen voor een

hele treinlading. Blijkbaar een bekend

gegeven onder de meer ervaren

treinreizigers want er ontstond een

heuse run op die bus. Vol is immers

vol en een uur langer wachten dreigt.

Om middernacht waren we thuis.

Een uitputtende tocht achter de rug. 

Al zal de corona waarop wij diezelfde

avond positief testten niet aan de

NS toe te schrijven zijn.

Dat valt dan gelukkig weer mee.

JOEP

(NAAM BIJ REDACTIE BEKEND) 

Ledenraadpleging

Position Paper

Wet Toekomst Pensioenen

hoorrecht, maar we kunnen alleen

invloed uitoefenen als we duidelijk

kunnen aangeven wat we willen.

Het document moet dat helder weer-

geven. Hij sluit af met de opmerking

dat het een werkdocument is dat

gewijzigd kan worden als er nieuwe

ontwikkelingen zijn, bijvoorbeeld via

amendementen op het huidige wets-

voorstel.

Hans Dijkman leidt vervolgens de

bijeenkomst waarbij hij wordt 

In zijn inleiding stelde Jan dat de 

Federatie haar standpunten heeft

opgeschreven om helder te com-

municeren hoe we de nieuwe wet

door het Philips Pensioenfonds geïm-

plementeerd zouden willen zien. Dat

wil zeggen, als de wet wordt aan-

genomen. Wellicht komt de wet er

niet. Dan is ons position paper ook

niet (meer) nodig. We moeten er

echter vanuit gaan dat de wet er

wel komt en dus is een goede voor-

bereiding belangrijk. 

In het Position Paper staan onze 10

belangrijkste wensen als de nieuwe

wet moet worden uitgevoerd. In het

proces van totstandkoming van de

wet hebben wij als Federatie een

geassisteerd door een aantal experts

voor het beantwoorden van specifiek

technische vragen. De experts aan

tafel zijn onze externe adviseur Jeroen

Koopman (Bell) en John Ruben (lid

van de pensioencommissie van de

Federatie). Hans staat stil bij het

Hoorrecht dat wij hebben. Zowel

Philips als de bonden en het PPF

moeten luisteren naar onze wensen,

maar ze zijn niet verplicht er naar te

handelen. De implementatie wordt

feitelijk bepaald door de Sociale 

Partners (werkgever en vakbonden).

Het hoorrecht verplicht de sociale

partners om voordat ze hun plannen

bij PPF presenteren, eerst de Federatie

de gelegenheid te bieden hierop

commentaar te geven. Als dat is

gebeurd is het aan PPF om die 

plannen te toetsen en zorg te dragen

voor een evenwichtige uitvoering.

We hebben al een eerste keer met

Philips en met de bonden gesproken

in het kader van het hoorrecht. 

Tijdens deze bijeenkomsten hebben

we ons Position Paper toegelicht.

We hebben afgesproken dat we 

verder praten op het moment dat

zij verder zijn met hun eigen posi-

tiebepaling. 

Op 13 september jl. heeft het Federatiebestuur een ledenraadpleging

georganiseerd over de 10 standpunten in de laatste Position Paper.

Er waren in totaal 20 leden aanwezig.

Afgesproken was dat het Position Paper alleen definitief kan

worden, nadat de leden zijn geraadpleegd. Deze middag was een

laatste belangrijke stap in deze raadpleging.

Nadat de bijeenkomst door Jan Konijnenberg was geopend vertelde

hij dat we ruim 70 schriftelijke reacties ontvangen hebben op het

position paper, dat twee maanden terug is gepubliceerd. De

meeste reacties waren positief en enkele waren kritisch, opbouwend. 

De voledige Positio Paper

vindt u op

www.federatie.nl
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JOEP

(NAAM BIJ REDACTIE BEKEND) 

Ledenraadpleging

Position Paper

Wet Toekomst Pensioenen
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Hoorrecht dat wij hebben. Zowel

Philips als de bonden en het PPF

moeten luisteren naar onze wensen,

maar ze zijn niet verplicht er naar te

handelen. De implementatie wordt
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Waarom een nieuw 
Pensioenstelsel?

Er wordt al jaren nagedacht over

ons pensioenstelsel. Men zoekt een

nieuw evenwicht tussen ambitie, 

zekerheid en kosten. Hans licht toe

waarom men al zo lang nadenkt

over wijzigingen in ons pensioen-

stelsel:

1.  Door de langdurig lage rente was 

    de ambitie van een waardevast 

    pensioen niet meer reëel. Er kon 

    langjarig niet of slechts beperkt 

    worden geïndexeerd. De politiek 

    was niet bereid om de rekenrente 

    aan te passen, omdat de DNB 

    (De Nederlandse Bank) bang is 

    dat er dan te weinig geld zou 

    zijn voor het (latere) pensioen 

    van de jongeren. 

2.  Herverdelingseffecten verminde-

    ren. Een voorbeeld: jongere wer-

    kenden betalen in het huidige 

    stelsel meer dan nodig is voor de 

    inkoop van hun pensioenrecht 

    (hun premie kan immers langer 

    renderen), de oudere werkenden 

    betalen te weinig. 

3.  Het is onduidelijk hoe de indivi-

    dueel afgedragen premie en de 

    behaalde rendementen bijdragen 

    aan het individuele pensioen. Dat 

    kan duidelijker.

4.  Aansluiting bij de veranderende 

    arbeidsmarkt: de wet moet het 

    makkelijker maken om meer in-

    dividuele keuzes te maken, zodat 

    je pensioen beter past bij je per-

    soonlijke situatie bijvoorbeeld als 

    je als zelfstandige werkt of gaat 

    werken of juist in een latere fase 

    van de leven of carrière in loon-

    dienst gaat werken.  

Een lid vraagt of meer keuzes ook

zal leiden tot hogere beheerskosten

voor het pensioenfonds.

Jeroen licht toe dat hij verwacht dat

de beleggingskosten niet echt zullen

toenemen; ook in de toekomst wordt

er collectief belegd. Wel zal men

naar verwachting meer kosten maken

om mensen goed voor te lichten

over de te maken keuzes. 

Een andere vraag gaat over het 

moment van invoering. Philips wil

graag dit jaar nog tot besluiten 

komen zodat de invoering per januari

2025 kan plaatsvinden. Het is 

twijfelachtig of dat gaat lukken. 

Vervolgens bespreken we de 10

standpunten van het Position 

Paper.

1.  Focus op Koopkracht-
behoud

Een waardevast pensioen blijft onze

belangrijkste eis. Indexeren wordt

afgeschaft in de nieuwe wet. Als er

rendement wordt gemaakt wordt

dat verdeeld. De vraag wordt gesteld,

hoe we dan bepalen of de koop-

kracht in stand blijft. Kijk je per

maand of per jaar? Ook dat maakt

uit. John legt uit dat onze eis van

koopkrachtbehoud belangrijk is bij

de invulling van de wet door het

PPF. Dit bepaalt bijvoorbeeld hoe

men naar het projectie rendement

moet kijken en hoeveel reserves je

wilt aanhouden. Dus deze wens

geeft ook richting aan het technisch

invullen van het nieuwe stelsel.

2.  Individuele keuze in
uitkeringsfase 

Niet iedereen in de zaal heeft 

behoefte aan individuele keuzes.

Sommige vinden het niet verstandig

om steeds minder collectief te doen.

Maar individuele situaties zijn sterk

verschillend. Daarom vinden veel 

anderen het wel positief om enige

keuzemogelijkheid te hebben. Niet

te veel keuzes, want dan wordt de

uitvoering te duur. Maar bijvoorbeeld

een keuze in beleggingsrisico (iets

meer of minder risico) vinden we
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als Federatie positief. Ook in het

huidige stelsel kun je bepaalde keuzes

maken, bijvoorbeeld ten aanzien van

het nabestaandenpensioen. Niet 

iedereen heeft een nabestaanden-

pensioen nodig. Als je als echtpaar

beiden een goed pensioen hebt 

kan je nu ook kiezen om geen 

nabestaandenpensioen te nemen.

Waarschijnlijk worden de keuzes net

al nu, eenmalig gemaakt bij het 

ingaan van het pensioen.  

3.  Risicoprofiel

Je hoeft niet te kiezen. Als je geen

keuze maakt krijg je een neutraal

beleggingsprofiel. Actieven kunnen

naar verwachting elke 5 jaar kiezen.

Gepensioneerden kiezen in principe

eenmalig, als ze met pensioen gaan.

Hans verwacht dat veel gepensio-

neerden zullen kiezen voor meer 

zekerheid en daarmee voor een 

stabieler pensioen. Een minderheid

zal waarschijnlijk kiezen voor een

hoger risico in de verwachting meer

rendement te maken en daardoor

een hogere pensioenuitkering te 

krijgen. 

Jeroen licht het toe als expert. We

krijgen in het nieuwe stelsel indivi-

duele pensioenpotten, waarin je

pensioenvermogen zit. Echter, in het

projectierendement blijft de reken-

rente een rol spelen. Die wordt nog

steeds door de DNB bepaald. De in-

richting van de verdelingsregels voor

behaald rendement en opgelopen

verlies zal met de rekenrente, bepalen

hoe snel je je geld uit je pensioenpotje

kan halen. Als de rekenrente wijzigt,

wijzigt je pensioen uitkering mee.

Rendementen op beleggingen is een

tweede reden waarom de uitkering

jaarlijks kan wijzigen. Natuurlijk kan

je een buffer aanhouden om dalingen

af te zwakken, maar de buffer moet

dan ook gevuld worden uit het 

rendement. In goede jaren krijg je

in dit voorbeeld maar de helft van

je rendement, maar in slechte jaren

hoef je ook maar de helft in te 

leveren.    

Oud-minister Koolmees heeft gezegd

dat de kans op indexatie groter

wordt in het nieuwe stelsel. Feitelijk

klopt dit niet: indexatie bestaat niet

meer. Wat Koolmees bedoelt is 

dat je gemiddeld over een langere

periode (bijvoorbeeld 10-20 jaar),

meer kans hebt om je koopkracht

te handhaven doordat je pensioen

meestijgt met de inflatie. Hoe kan

dat? Doordat er minder buffers 

hoeven te worden aangehouden!

Het pensioenfonds kan kiezen om

te spreiden, bijvoorbeeld over 5 jaar;

dan smeer je de fluctuaties over een

langere periode uit en wordt je 

uitkering stabieler. Natuurlijk dekt

het pensioenfonds zich ook in met

de beleggingsportefeuille. Door de

beleggingen goed te spreiden. Maar

zelfs een goed gespreide belegging

kan zware klappen oplopen in heel

slechte jaren. 

De Federatie heeft een 

neutrale positie ingenomen

t.o.v. de nieuwe pensioen-

wet. Veel zal afhangen van

de invulling op pensioen-

fondsniveau.
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Natuurlijk worden er al berekeningen

gemaakt over hoe dit zou uitwerken

bijvoorbeeld als je terugkijkt en zou

rekenen met de economische situatie

van de laatste 10 jaar. Dan zie je dat

de uitkomst beter (of slechter) wordt

afhankelijk van hoe je het nieuwe

pensioen hebt ingeregeld. De keuze

voor een bepaalde hoogte van het

projectierendement is daarbij heel

belangrijk. Een laag projectierende-

ment zorgt voor hogere zekerheid

van je pensioen, maar daarmee ook

voor een lager pensioen. 

Om de pensioenuitkeringen niet te

veel te laten fluctueren over de jaren

is De Federatie dus voor een spreiding

van de stijgingen en dalingen 

(afhankelijk van de gemaakte 

rendementen of het gebrek daaraan)

over de tijd – een demping, maar

niet voor te hoge buffers. De situatie

in de jaren voor 2022 willen we niet

meer. We hadden veel geld in kas

maar er kon niet geïndexeerd wor-

den. Dat willen we voorkomen. 

4.  Eenvoud
en transparantie

Het Flexibele Contract is naar onze

mening transparanter. Mede daarom

heeft de Federatie een voorkeur 

uitgesproken voor het Flexibele 

Hoe wordt het vermogen verdeeld

bij invaren? 

In de Kamer is begonnen met de behandeling van de Wet Toekomst 

Pensioenen. Kamerleden stelden veel vraagtekens bij de regels voor

invaren in de Wet toekomst pensioenen. Ook willen veel Kamerleden een

duidelijker omschrijving van wat de term evenwichtigheid betekent.

Dat kwam naar voren tijdens het eerste debat over de Wet toekomst

pensioenen. Veel oppositieleden vinden dat duidelijk moet zijn hoe de

verdeling van het pensioenvermogen bij het invaren uitpakt. In de Wet

Toekomst Pensioenen (WTP) staat dat dit evenwichtig moet gebeuren,

maar dat vinden veel Kamerleden te vaag. Zij willen dat hiervoor

inhoudelijke eisen komen. De coalitie lijkt open te staan voor voorstellen

om dit concreter te maken. 

Oppositie wil wachten op de commissie Parameters.

De commissie Parameters moet duidelijkheid geven over hoe de nieuwe

wet in praktijk gaat uitpakken. De commissie gaat verschillende scenario’s

doorrekenen. De coalitiepartijen vinden het acceptabel om de WTP te be-

handelen zonder te weten met welke scenario's pensioenfondsen straks

de verdeling van het vermogen gaan berekenen. Zij vinden de parameters

een technische uitwerking die niets veranderd aan de stelselherziening.

De uitwerking moet naar hun mening gebeuren op het niveau van de

pensioenfondsen; de situatie kan per pensioenfonds sterk verschillen.

Veel oppositie partijen willen wel wachten op de commissie, omdat deze

scenario’s meer inzicht kunnen geven in hoe de nieuwe wet in praktijk

gaat uitpakken.

Ook Pieter Omtzigt pleitte ook voor uitstel tot het advies van de commissie

Parameters er is. Hij liet zien hoe een scenario theoretisch kan uitwerken

bij het invaren. Hij gaf als voorbeeld dat de vba-methode zo gekozen kan

worden, dat een deelnemer slechts een klein deel van het gereserveerde

pensioenvermogen meekrijgt in de persoonlijke pensioenpot.

Is de verdeling politiek?

Het voorbeeld illustreert de invloed van de gehanteerde techniek (welke

parameters gekozen worden) op de verdeling van vermogen. Sommige

Kamerleden vinden dat de scenariosets de discussie te politiek maakt;

laat de invulling over aan de pensioenfondsen en de sociale partners die

dicht op de situatie van een specifiek pensioenfonds zitten. Anderen

vinden juist dat de verdeling ‘in de kern politiek is’ en dus wel in de

discussie betrokken moet worden. 

PensioenWeetje

Contract. Het nieuwe pensioenstelsel,

zal naar verwachting niet eenvoudi-

ger zijn. Hopelijk wel transparanter;

je weet hoe groot je pensioenver-

mogen is en hoe dit zich ontwikkelt.  

5.  Nabestaandepensioen
en Lang Leven Risico

De Federatie vindt dat het na-

bestaandenpensioen goed geregeld

moet worden en het langleven Risico

goed afgedekt moet zijn. Het na-

bestaandenpensioen wijzigt waar-

schijnlijk niet. Nu kan je kiezen als

je met pensioen gaat of je na-

bestaandenpensioen wilt of niet.

Dat blijft waarschijnlijk ongewijzigd.

Het langleven risico (dat we met z’n

allen gemiddeld langer of korter

leven). Dit wordt ook wel het 

macro-langleven risico genoemd.

Dat moet in het nieuwe stelsel ook

afgedekt worden. Net als nu. 

Het micro-langleven is het risico dat

een individuele deelnemer langer

leeft dan statistisch verwacht. Dit is

in het wetsvoorstel goed afgedekt,

net als in het huidige stelsel.   

We weten dat er gepensioneerden

zijn die bang zijn dat hun potje leeg

raakt en daarmee hun uitkering 

ophoudt. Dat zal gelukkig (net als

nu) niet het geval zijn.    

6.  Compensatie
voor afschaffing
doorsneepremie

Bij eerdere pensioenstelsel wijzigingen

heeft men er wel voor gekozen om

negatieve effecten voor bepaalde

groepen in de CAO op te lossen.

Dat moet naar ons idee nu ook. Wij

vinden het vreemd als de gepensio-

neerden de rekening moeten betalen

voor iets dat de werkgever met de

vakbonden afspreken en dat slechts

betrekking heeft op de actieven. Als

men de doorsneepremie wil afschaf-

fen, moet men ook de rekening 

betalen. Er zijn signalen dat de DNB

adviseert om dit uit de pensioenbuffer

te betalen. Daar zijn we het niet

mee eens.

7.  Evenwichtige
transitie

Wat evenwichtig is staat nergens in

de wet. Dus hebben we zelf een

eerste criterium bedacht voor wat

wij evenwichtig vinden: de indexatie

achterstand inlopen. Het zou goed

zijn als de buffer eerst gebruikt

wordt om de ca 13% indexatie 

achterstand in te lopen. Dat geldt

ook voor de indexatie achterstand

van de aktieven. Zowel Philips als

Pensioenfonds snappen dat wij dit

standpunt hebben ingenomen. 

8.  Gesloten Fonds

De Federatie is niet per definitie

voor een gesloten fonds, maar we

willen graag de calculaties zien om

te kijken wat dit zou betekenen

voor de gepensioneerden van nu.

Een gesloten fonds betekent dat

alle deelnemers die nu gepensioneerd

zijn in het huidige pensioenstelsel

blijven. Dit fonds is dan gesloten, er

komt niemand meer bij en er wordt

geen premie meer gestort. De oude

pensioenwet zou hier dan blijven

gelden. 

(VERVOLG OP PAGINA 12.)

Als socialepartners samen 

afspreken om de premie op

een andere wijze af te 

dragen, zien wij niet waarom

de gepensioneerden daar

aan mee moeten betalen.
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Iedereen die op een later moment

zijn pensioen laat ingaan, komt dan

in een nieuw op te richten pen-

sioenfonds dat onder de nieuwe

pensioenwet valt. Philips heeft ons

al toegezegd dat ze hier naar zullen

kijken.

In de wet staat nu dat je in principe

invaart (dus je al opgebouwde rech-

ten en aanspraken ook inbrengt 

onder de nieuwe wet). Er is geen

individuele keuze om niet in te varen

en in een gesloten fonds te blijven.

Er kan alleen besloten worden tot

niet-invaren als blijkt dat invaren tot

onevenwichtigheid gaat leiden. Het

is dus niet iets waar wij als gepen-

sioneerden voor kunnen kiezen. Ook

dit is aan de sociale partners om te

beslissen. Wij hebben wel gevraagd

om de berekeningen te maken en

met ons te delen, zodat we hierover

met de sociale partners kunnen 

discussiëren. 

9.  Governance

We hebben als gepensioneerden niet

genoeg inspraak. Er zijn bij PPF 

ongeveer 50% gepensioneerden (en

als je de slapers meetelt zelfs 85%),

maar je ziet dit niet terug in de 

medezeggenschap. We vinden dan

ook dat onze positie versterkt moet 

worden. In de wet wordt hier niets

over gezegd. In geval van het PPF

zou onze positie versterkt kunnen

worden door de regels van het 

Verantwoording Orgaan te wijzigen

naar hoe het vroeger was. Gepen-

sioneerden hebben wel de meerder-

heid van de zetels, maar er zijn regels

ingevoerd om hun macht te beperken.

Wij vinden dat niet terecht.

10. Voorlopige conclusies

We hebben als Federatie een voorkeur

voor het Flexibele Contract, met 

name vanwege de keuzevrijheid die

ingebouwd kan worden. Ook is

deze pensioenvorm meer transparant

in vergelijking met het Solidaire

Contract. Philips lijkt ook een voorkeur

voor het Flexibel Contract te hebben.

Het Flexibele Contract lijkt ook beter

te passen bij ondernemingspensioen-

fondsen, zoals het PPF.

De vakbonden lijken sterk verdeeld

op dit punt. Sommige vakbonden

kijken naar de grote bedrijfstak-

pensioenfondsen en hebben daarom

een voorkeur voor het Solidaire 

Contract. Dit contract heeft als nadeel

dat de vertaling van de rendementen

naar pensioenverhogingen veel 

minder transparant is. Wel kunnen

betrekkelijk grote buffers worden

aangehouden om risico’s af te 

dekken, of te spreiden in de tijd.

Veel pensioenfondsen zagen de 

afgelopen jaren dat er geen indexatie

plaats kon vinden en enkele pen-

sioenfondsen hing zelfs korting op

de pensioenuitkeringen boven het

hoofd. In het nieuwe stelsel zal bij

tegenvallers eerder worden gekort

en bij gunstige omstandigheden ook

eerder worden verhoogd. In het 

Solidaire Contract moet je vanwege

de solidariteit meer buffers aan-

houden dan in het Flexibele. Maar

buffers zoals de solidariteitsreserve,

moeten wel eerst opgebouwd 

worden. De sociale partners bepalen

in afstemming met het fondsbestuur,

hoeveel de buffers moeten worden

gevuld voordat de pensioenen 

verhoogd kunnen worden. Sociale

partners kunnen ook de buffers 

gebruiken om deze toe te delen aan

leeftijdscohorten die achter dreigden

te lopen. Sociale partners beslissen

bij welke achterstand dat aan de

orde komt. Zij moeten wel al hun

beslissingen te onderbouwen en

aangeven waarom zij die als even-

wichtig beschouwen.

Wat blijft is dat er altijd gekozen

wordt tussen meer zekerheid of

meer risico. Meer risico geeft je meer

kans op een hoger pensioen, maar

je pensioen kan er juist ook sneller

door dalen. Meer risico betekent

meer kans op fluctuatie in je pen-

sioenuitkering. Je kan veel afdekken,

maar dat kan kostbaar zijn. Dat gaat

dan wel ten koste van een stuk of

stukje toeslagverlening en/of de

hoogte van je jaarlijkse pensioenuit-

kering. In Flexibel mag je niet 

bufferen, maar je kan wel het geld 

gebruiken om meer zekerheid in te

kopen; bijvoorbeeld een jaarlijkse

1% stijging. Dat betekent dat je bij

het invaren met een wat lager aan-

vangspensioen start dan wanneer

je zo’n inkoop achterwege laat. Je

kunt ook via een gerichte beleg-

gingsconstructie proberen meer 

zekerheid af te dekken, maar daar

blijven risico’s aan verbonden.

Een lid vraagt waarom we de huidige

de buffer niet aanwenden om 

dalingen in de toekomst te voorko-

men. Dat mag alleen in het Solidaire

Contract. Het Solidaire Contract laat

veel ruimte om de buffers op te

bouwen, en dat leidt niet tot de 

gewenste transparantie. Ook kan

het leiden tot lagere pensioen 

verhogingen en het verschuiven van

kapitaal over generaties.

Een ander vraagt waarom verzekeraars

denken dat ze veel nieuwe klanten

gaan krijgen. Zijn verzekeraars beter?

Zij bieden vaak wel een gegarandeerd

pensioen aan. Zij geven dan levenslang

hetzelfde pensioen, al dan niet ge-

corrigeerd voor inflatie. Jeroen legt

dit uit: Je krijgt dan bijvoorbeeld een

zekerheid van 2% pensioen-stijging

per jaar, maar dat kost je wel 20%

aan pensioen. Dus je startpensioen

is al 20% lager. En als de inflatie in

de jaren erna stijgt naar 10%, ben je

dan blij met de gemaakte keuze?

Kortom, elke zekerheid heeft een

prijs.

Evaluatie 

Rest de vraag of deze interactieve

sessie geholpen heeft om het begrip

te vergroten? Daarop wordt unaniem

positief gereageerd. 

Een ander vraagt wat de Federatie

vindt van De Koepel die haar leden

oproept om een petitie te tekenen

tegen de Wet Toekomst Pensioenen.

Staat het Bestuur hier ook achter?

Het bestuur vindt dat iedereen dit

zelf moet uitmaken. De Koepel lijkt

sterk gekant tegen de nieuwe wet,

zonder ook naar de positieve 

aspecten te kijken. Het is een com-

plexe materie en wij zijn genuanceerd

over de wet; er zitten een aantal

positieve zaken in. Of het goed 

uitpakt hang sterk af van de 

implementatie op niveau van het 

pensioenfonds, Daarom zetten wij

als Federatie in op een positieve 

discussie met Philips, het pensioen-

fonds en met de bonden. Als de

wet wordt aangenomen, willen wij

ervoor zorgen dat onze belangen

zoveel mogelijk worden gediend en

dat iedereen begrijpt waarom wij

bepaalde standpunten innemen.

De positie van gepensioneer-

den is veel te zwak voor een

vergrijsd pensioenfonds 

als het PPF.

Pensioenen zijn complex en er worden in de pensioenwereld veel

verschillende termen gebruikt. Wij doen ons best om de ingewikkelde

materie leesbaar te houden. Indien u een term niet kent verwijzen

wij u graag naar:  naar de website:

“www.werkenaanonspensioen.nl/begrippen/begrippenlijst” waar

goed wordt uitgelegd wat er bedoeld wordt met alle verschillende

termen die gebruikt worden in de Wet Toekomst Pensioenen.

standpunten innemen. 
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Pensioenen zijn complex en er worden in de pensioenwereld veel

verschillende termen gebruikt. Wij doen ons best om de ingewikkelde

materie leesbaar te houden. Indien u een term niet kent verwijzen

wij u graag naar:  naar de website:

“www.werkenaanonspensioen.nl/begrippen/begrippenlijst” waar

goed wordt uitgelegd wat er bedoeld wordt met alle verschillende

termen die gebruikt worden in de Wet Toekomst Pensioenen.

standpunten innemen. 



14 15

De commissie Zorg en Zorgverzeke-

ring heeft op 15 september overlegd

met Aon die de communicatie en

voorlichting rondom de wijziging zal

gaan verzorgen. Namens de Federatie

hebben we speciale aandacht ge-

vraagd voor de communicatie naar

de verzekerden, maar ook naar ge-

pensioneerden die nog niet aan de

huidige regeling deelnemen. Polissen

en de aanvullende verzekeringen

zullen wijzigen. Philips medewerkers

en gepensioneerden gaan over op

de Vitaal-lijn van het Zilveren Kruis

met een ruime keuze in basisverze-

kering en aanvullende pakketten.

De Vitaal-lijn heeft een speciale aan-

vullende verzekering voor senioren,

vergelijkbaar met het huidige Com-

fort Plus, het huidige speciaal pakket

voor Philips gepensioneerden en hun

partners.

Onze Zorgverzekering wijzigt 

Afgesproken is dat Aon alle verze-

kerden rechtstreeks zal informeren:

a. Op 13 oktober zal er aan de ver-

   zekerden een speciale brochure 

   over de overgang naar het Zilveren 

   Kruis worden toegestuurd.

b. Op 1 november volgt dan een 

   tweede informatieronde en krijgt 

   iedereen een passend voorstel 

   voor de overgang en inschaling 

   in de nieuwe Vitaal-lijn.

Zoals ieder jaar geldt kunnen uiter-

aard per 1-1-2023 nieuwe keuzes

worden gemaakt.

Er moet nog veel worden uitgewerkt.

In het december nummer van het

Senioren Bulletin zullen we hier uit-

gebreid op terugkomen.

WIM STEENKS, NAMENS COMMISSIE ZORG

EN ZORGVERZEKERING

Eind 2022 loopt het 5-jarig con-

tract af van Philips met Aon

als tussenpersoon voor de zorg-

verzekering met het Zilveren

Kruis. Philips heeft zich voor-

genomen om opnieuw voor 5

jaar een overeenkomst af te

sluiten. Het tenderproces hier-

voor heeft geresulteerd in een

rechtstreekse overeenkomst

van Philips met het Zilveren

Kruis. De rol van Aon bij de

zorgverzekering gaat veran-

deren en zal zich beperken tot

een adviserende rol. Het call-

center 'verhuist' van Aon naar

het Zilveren Kruis.

Het imago van Pensioenfondsen is slecht 

De ‘Pensioenfondsen van Nederland’ starten een campagne om hun imago te verbeteren. De campagne start

met berichten op sociale media. Het worden korte berichten over het pensioen.   

De Pensioenfederatie heeft een onderzoek laten doen naar de kennis van Nederlanders over pensioen. Daaruit

bleek dat er veel misvattingen leven. Zo denken veel mensen dat pensioenfondsen winst maken.

Dit is mede het gevolg van uitspraken die worden gedaan op tv en sociale media, meent de voorzitter van de

Pensioenfederatie, de heer Jaarsma. ‘Pensioenfondsen werken zonder winstoogmerk, maar op televisie en

sociale media zien we dat het tegendeel wordt beweerd. Als iemand post dat in de pensioensector allemaal

graaiers zitten met dikke salarissen en bonussen dan is dat wat mij betreft een pertinent onjuist beeld, maar

wel een beeld dat overal naartoe gaat’.

Een andere veelvoorkomende misvatting is dat deelnemers minder pensioen krijgen, dan ze hebben ingelegd.

Dit bleek twee jaar geleden uit een onderzoek van de Pensioenfederatie. Van 1500 geënquêteerden zei 60%

dat zij dachten dat ze straks minder ontvangen dan ze hebben ingelegd. Slechts 6% zei dat 1 euro inleg

minstens het dubbele oplevert.

‘Je krijgt echt veel meer pensioen dan je hebt ingelegd’, aldus Jaarsma. ‘In het beste scenario betaalt de

werknemer een derde van de inleg, de werkgever twee derde en zorgt het pensioenfonds vervolgens dat dit

twee of drie keer over de kop gaat.’

De campagne moet dit soort beelden rechtzetten. ‘Een grote groep mensen … hebben door sociale media een

onjuist beeld. Die willen we bereiken met de juiste informatie om vertrouwen te krijgen of te bevestigen, 

misverstanden weg te nemen en onjuiste beelden te voorkomen.’

Daarnaast moet de campagne Nederlanders ook duidelijk maken dat het Nederlandse stelsel een van de beste

ter wereld is en dat de uitkering de rest van hun leven blijft lopen. (zie website Pensioenfondsen.nl).

PensioenWeetje
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