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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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SENIOREN BULLETIN

Het Senioren Bulletin is het blad

van de Federatie van Philips 

Verenigingen van Gepensioneer-

den en verschijnt drie maal per

kalenderjaar. Overname van arti-

kelen is toegestaan met toestem-

ming van de redactie en met ver-

melding 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 18,00 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
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Van de redactie
een duidelijk beeld van op welke

wijze de nieuwe wet wat haar betreft

zou moeten worden geïmplemen-

teerd. De dialoog met de leden heeft

geleid tot de laatste versie. Het is

duidelijk dat lopende de invoering

van de WTP nog regelmatig bijstel-

lingen zullen volgen. De laatste 

actuele versie van de Position Paper

staat steeds op de websites van

FPVG en LBPG.

In Nieuws van de Koepel wordt  

verslag gedaan van een brief die de

Koepel heeft uitgestuurd over het

voornemen van het Kabinet om

meer woningen voor ouderen te

bouwen.

De zorgcommissie bericht kort over

de wijziging in zorgverzekering, hier-

over heeft u afgelopen maanden al

informatie ontvangen van zowel

AON als Zilveren Kruis. Daarnaast in

dit nummer ook informatie over

Long-Covid; welke hulp is beschik-

baar is voor mensen die langdurig

klachten overgehouden hebben aan

Corona.

Natuurlijk vindt u in dit bulletin weer

de column Uit het leven van een

Gepensioneerde. 

In PensioenWeetjes geven wij zoals

gebruikelijk, inzicht in een aantal

interessante feiten en wordt,  in het

kader van de veranderende pen -

sioenwetgeving, een kort historisch

overzicht gegeven van pensioen -

regelingen in Nederland. 

Wij wensen u veel leesplezier en

goede feestdagen en alvast de beste

wensen voor een goed en gezond

2023!

DE REDACTIE

Het einde van het jaar is weer in

zicht. Het Kerst- en Oudjaarsfeest

staan voor de deur en voor dat we

het weten is een nieuw jaar aange-

broken. Gelukkig is Corona dit najaar

nauwelijks in het nieuws geweest

en was er van een lockdown geen

sprake. 

In Van de Bestuurstafel wordt door

de voorzitter stilgestaan bij de goed

bezochte begunstigers-bijeenkomst

op 30 november j.l., maar ook wordt

aandacht gegeven aan de komende

verkiezing van de leden van het ver-

antwoordingsorgaan (VO). 

Het Federatiebestuur heeft als lei-

draad voor de invoering van de WTP

een concept Position Paper geschre-

ven. Het document is in detail 

besproken met LBPG leden die zich

voor deze discussie hadden aange-

meld. In 10 punten geeft de Federatie
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stigers, maar dit jaar vonden we het

verantwoord om deze traditie weer

op te  pakken. Gezien de actualiteit

van het onderwerp, invoering van

de WTP, zijn ook de LBPG leden

voor deze middag uitgenodigd 

Op 30 november verzamelden zich

ongeveer 150 deelnemers in de

prachtige locatie “Het Kasteel” in

Geldrop. Het wel en wee rondom

de nieuwe pensioenwet (WTP) werd

vanuit twee verschillende perspec-

tieven belicht.

John Kerstens, voormalig kamerlid

(PVDA) en sinds begin vorig jaar

voorzitter van de Koepel van 

Gepensioneerden schetste hoe de

Koepel aankijkt tegen de nieuwe

pensioenwet en hoe zij een nadruk-

kelijke rol  speelt richting de overheid

betreffende het seniorenbeleid in 

algemene zin en de WTP in het 

bijzonder. De positie van de KG 

betreffende de WTP werd door John

Kerstens duidelijk neergezet: 

De KG is niet principieel tegen de

nieuwe wet. Ten eerste omdat zij

van oordeel is dat de partijen die

het pensioenakkoord hebben uit-

onderhandeld, vakbonden, werk -

gevers en politieke partijen van de

huidige coalitie, letterlijk alles zullen

doen om gezichtsverlies door het

opblazen ervan te voorkomen. Maar

ten tweede bestaat ook de vrees

Van de bestuurstafel

dat er zonder vernieuwing van het

pensioenstelsel een verlies voor alle

partijen ontstaat. Maar de KG heeft

wel een aantal forse bezwaren die

verbetering behoeven, voordat het

wetsontwerp in stemming wordt

gebracht. Daarvoor is nu actie nodig. 

De Federatie telt ruim 800 begun-

stigers. Deze begunstigers leveren

jaarlijks vrijwillig een bijdrage waar-

mee zij de activiteiten van de Fede-

ratie ondersteunen. De Federatie is

blij met deze steun. Niet alleen van-

wege de inkomsten, maar vooral

door de morele steun die daaruit

spreekt. Deze is van grote waarde

voor de invloed die de Federatie kan

uitoefenen op sociale partners en

pensioenfonds.

We hebben vanwege corona een

aantal jaren moeten afzien van een

speciale middag voor de begun -



De belangrijkste punten zijn:

-    Bij een akkoord moet er direct 

    zicht zijn op een koopkrachtig 

    pensioen (via (inhaal)indexatie) 

    en niet pas bij ingang van het 

    nieuwe pensioenstelsel (2026/27).

-    Eerlijke overstap naar het nieuwe 

    stelsel waarbij rekening wordt 

    gehouden met overdracht van 

    geld van pensioenfondsen ‘van 

    oud naar jong’.

-    Meer formele zeggenschap van 

    gepensioneerden in aanloop naar 

    nieuwe stelsel en ook daarna.

De presentatie van John Kerstens

staat op de website van de FPVG.

Hans Dijkman, vice-voorzitter van

de Federatie, belichtte de positie

die de Federatie inneemt tegenover

sociale partners en PPF, als het gaat

om de daadwerkelijke invulling van

die wet, voor zover relevant betref-

fende de specifieke situatie van ons

pensioenfonds.

De bijdrage van Hans sloot naadloos

aan bij de boodschap van de KG

om toch vooral voorbereid te zijn

op het aannemen van de nieuwe

wet en al op voorhand positie te
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bepalen en zo effectief van het

‘hoorrecht’ gebruik te maken. Hans

besprak het laatste Position Paper

van de Federatie (zie website FPVG).

De daarin opgebrachte eisen richting

sociale partners en PPF mochten in

gesprekken met deze partijen op

bijval rekenen.  

De Federatie werd door Kerstens

gecomplimenteerd met de profes -

sionaliteit van onze voorbereiding.

Momenteel,  december 2022, legt

de Tweede Kamer de laatste hand

aan de besluitvorming; het worden

nog spannende weken.

Wat de komende weken ook span-

nend wordt, is de indexatie van PPF

in 2023. De laatste weken hebben

we buitengewoon hoge indexatie-

percentages gehoord (ABP, de Bouw,

PZW, enz.) per 1 januari 2023, voor-

uitlopend op de invoering van de

nieuwe wet.

We krijgen al regelmatig mails van

leden die zich afvragen waarom PPF

nog niet naar buiten komt met hààr

indexatie voor 2023. De Federatie is

natuurlijk ook heel benieuwd wat

er gaat komen, maar bij ons fonds

wordt pas per 1 april geïndexeerd.

Ik verwacht dat PPF komende weken

wel iets zal zeggen over het index-

atiebeleid voor 2023. Dat werd eerder

dit jaar al aangekondigd bij de forse

indexatie over 2022.

Tot slot,  maar wel heel belangrijk: 

Het bestuur van de Federatie legt

deze maand de laatste hand aan de

kieslijst voor het Verantwoordings-

orgaan van ons Pensioenfonds. Door

onze kandidaten op de lijst te zetten,

kunnen we invulling geven aan de

medezeggenschap die nu zo cruciaal

is bij de invulling van de nieuwe

pensioenwet. De stemming heeft

plaats in april en in het voorjaar

zullen we u kennis laten maken met

onze kandidaten. Met uw stem en

steun kunnen we alle vier, de aan

gepensioneerden toegewezen posi-

ties invullen.

Ik wens u namens het bestuur een

hele fijne Kerst en een Gelukkig

Nieuwjaar!

JAN KONIJNENBERG

VOORZITTER FPVG
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Uit het dagboek van een gepensioneerde

We kregen logés. Dit betekende

voor mij dat ik het gebruikelijke

slobberkloffie in de kast moest laten.

Representatieve kleding was ge-

wenst.

Zo kwam het dat ik een broek aan-

trok die ik een kleine twee jaar daar-

voor had gekocht. Een dag zodanig

in mijn ziel en geheugen gekrast,

dat er aan herbeleving niet te ont-

komen was.

Na een jaar corona en enkele lock-

downs zag mijn eega de kans schoon

mij een mega-kledingwinkel in te

slepen, zowat op de eerste dag dat

die weer open mocht. 

Ze moet een wel erg listige verlei-

dingstruc gebruikt hebben om mij

zover te krijgen want ik gruw van

kleding kopen.

Het gebruikelijke tafereel ontspint

zich. Ik, mokkend, in een te klein,

te warm pashokje, een verkoopster

af en aan met broeken, mijn eega

die dit hopeloze schouwspel enige

dynamiek probeert te geven door

haar naar de bekende weg te vragen

-is die niet te breed, te lang, te kort

of te strak-, gepareerd met de ge-

bruikelijke troosteloze commentaren:

‘staat meneer erg goed’ of ‘meneer

kan wel een breedtemaatje gebrui-

ken’. Getopt met de uitsmijter ‘hè

meneer ?’.

Daar word je vrolijk van.

Dan word ik in een strakke broek

gehesen. Letterlijk, want de ver-

koopster sjort aan mij zoals nog

nooit iemand aan mij gesjord heeft.

Mijn eega kijkt deze hopeloze missie

met lede ogen aan. Maar ze klaart

steeds verder op naarmate de klus

vordert. Als de verkoopster uitein-

delijk hijgend verzucht: ‘maar die

staat meneer goe-oed, hij zit zo

mooi strak om de billen. Hè, me-

vrouw?’, is het mij duidelijk: ‘hè 

meneer’ is in de kledingbranche een

uiting van minachting, ‘hè mevrouw’

een van hoop.

Mijn eega glundert inmiddels hele-

maal. Ik sta er als een houten klaas

stokstijf bij. Elke beweging snijdt in

mijn kruis. 

Ik maak de verkoopster met de 

gebruikelijke mannelijke overmoed

erop attent dat ik daaronder -ik wijs

naar de rits- toch behoorlijk wat

ruimte nodig heb. Waarop zij mij

met een meewarigheid aankijkt die

enig verder commentaar overbodig

maakt en bij mij het lichaamsdeel in

kwestie zodanig doet schrompelen

dat de broek opeens perfect past.

Koop gesloten, broek in kast, nooit

aan. Tot vandaag. Met bijkomende

herinneringen. En bijbehorend loopje.

Enigszins houterig. Af en toe schud-

den met het onderlichaam blijkt

geen overbodige luxe. Vooral in de

ijdele hoop dat de ruimte mid-voor

volledig wordt benut.

JOOP

(NAAM BIJ DE REDACTIE BEKEND)
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Nieuws van de Koepel Gepensioneerden
Plan voor de bouw van 290.000 seniorenwoningen

is wel of deze ambities haalbaar

zijn. Er zijn obstakels zoals de stik-

stofcrisis en het tekort aan bouw-

vakkers. Ook zijn stijgende bouw-

kosten en een tekort aan bouw -

locaties, problemen die opgelost

moeten worden. Veel is nog ondui-

delijk. Problemen moeten nog wor-

den opgelost en de plannen moeten

ook verder worden uitgewerkt.

Het plan van de ministers moet te-

gelijk ook een ander probleem aan

pakken. Er staan er nu bijna 20.000

mensen op de wachtlijst voor een

plek in het verpleeghuis. Er moet

dringend een oplossing komen voor

mensen die niet meer zelfstandig

kunnen blijven wonen. De ministers

willen de komende jaren 80.000

woningen realiseren in “geclusterde

woonvormen”. Veel is nog ondui-

delijk, maar het idee is ouderen dicht

bij elkaar te laten wonen. Dit ver-

mindert de kans op eenzaamheid,

Het plan wordt gezien als een stap

in de goede richting, maar er is

twijfel of dit onder de huidige om-

standigheden wel te realiseren is. 

De ministers Hugo de Jonge (Volks-

huisvesting) en Conny Helder (Lang-

durige zorg en Sport) hebben vorige

maand hun programma ‘Wonen en

Zorg voor ouderen’ gepresenteerd.

De Koepel is blij met het plan om

meer woningen te bouwen die ge-

schikt zijn voor ouderen. De vraag

maar ook kan zorg en ondersteuning

dichtbij worden aangeboden. Hier

zullen ook senioren gaan wonen die

meer intensieve zorg nodig hebben. 

De Koepel is benieuwd hoe deze

woonvormen eruit gaan zien en

vindt dat de ministers de ouderen

intensief moeten betrekken bij de

verdere invulling van de plannen.

Er moet niet óver ouderen wor-

den gepraat, maar mét ouderen.

Het tekort aan seniorenwoningen

heeft gevolgen voor de hele wo-

ningmarkt. Als er voldoende betaal-

bare en geschikte woningen zijn

waar ouderen naar kunnen door-

stromen, komen er weer woningen

vrij die door andere groepen in de

samenleving gebruikt kunnen wor-

den, zoals starters en jonge gezinnen. 

Kortom het plan ziet er op eerste

gezicht goed uit, maar veel moet

nog nader worden uitgewerkt.

De Koepel Gepensioneerden

en andere organisaties van ge-

pensioneerden zoals de ANBO,

twijfelen over de haalbaarheid

van het plan van het Kabinet

om in de komende jaren

290.000 seniorenwoningen te

bouwen. 



Voor ouderen is Corona een 

behoorlijk gezondheidsrisico. Veel

ouderen hebben, ondanks vaccinatie,

inmiddels al één of meerdere keren

Corona gehad. Gelukkig zijn de

meesten klachtenvrij genezen. Som-

mige mensen, jong en oud, hebben

echter nog lang nadat zij ziek waren

last van aanhoudende klachten. Niet

iedereen heeft dezelfde klachten. In

de onderstaande tabel kunt u zien

welke klachten het meest genoemd

worden.

Als dit soort  klachten drie maanden

na een coronabesmetting nog niet

verdwenen zijn, kan er sprake zijn

van langdurige Covid, ook wel of

Long Covid genoemd. Om mensen

met dit ziektebeeld te helpen heeft

het Ministerie VWS de stichting

C/Support opgericht. Dit is een net-

werk-organisatie van specialisten en

zorgverleners die mensen met Long

Covid helpt te herstellen. Duizenden

mensen hebben zich inmiddels aan-

gemeld bij C-support. 

Aanmelden kan via de link: Aan-

melden bij C-support - C-support

of via de website www.c-support.nu.

Op deze website is ook veel 

informatie voor handen en wordt

hulp en informatie  aangeboden.

Uit de aanmeldingen op de website

komt ook een beeld over de klachten

en de statistiek betreffende de 

patiënten naar boven. Iedereen kan

Long-Covid krijgen. Wel is de groep

40- tot 60-jarigen is het meest ver-

tegenwoordigd. Bij vrouwen komt

Long-Covid vaker voor dan bij man-

nen.

8

Long Covid hulp
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Britse Centrale Bank redt Pensioenfondsen

De Britse centrale bank greep onlangs op ongekende wijze in om de Britse pensioensector te helpen, die

plotseling in zwaar weer kwam. Kan dit ook in Nederland gebeuren?

Britse pensioenfondsen dekken het renterisico af, net als veel Nederlandse pensioenfondsen. Door de

verplichtingen van deze financiële afdekking kwamen de Britten in de problemen toen de financiële

markten negatief reageerden op een slecht onderbouwde overheidsbegroting.

Het ging mis toen de Britse regering dit najaar ongedekte belastingverlagingen aankondigde. Daarna

wilden beleggers een hogere prijs voor het kopen van Britse staatsleningen: de rentes schoten omhoog

en de Bank of England kwam een tijdelijk opkoopprogramma om de rente te drukken. Dat hielp even,

maar snel daarna moest de centrale bank weer ingrijpen.

De Bank of England greep in om de Britse pensioensector te redden. Veranderingen in de rentestand

behoren tot de grootste risico's van pensioenfondsen. Daarom gebruiken ze, ook in Nederland, een

financieel instrumentarium om pensioenen tegen rentewijzigingen te beschermen. Maar de extreme 

rentestijgingen in korte tijd, brachten pensioenfondsen toch in groot gevaar.

Met de rentestand berekenen pensioenfondsen hoeveel geld ze moeten reserveren om de pensioen -

verplichtingen in de toekomst te kunnen nakomen. Als de rente hoger is, hoeven ze minder in kas te

hebben en kunnen ze eerder indexeren. Maar de rentestand raakt tegelijk het vermogen van de 

pen sioenfondsen. Dit vermogen beleggen zij op de financiële markten en voor een belangrijk deel in

staatobligaties. 

Om hun financiële situatie te stabiliseren, dekken fondsen hun renterisico deels af bij de banken. Daar

zijn echter onderpandverplichtingen aan verbonden. Toen de Britse rente omhoog knalde, moesten de

pensioenfondsen in korte tijd veel “aflossen” aan de banken. Om aan geld te komen, verkochten ze

staatsleningen, maar daardoor stegen de rentes verder. Dus hadden de pensioenfondsen opnieuw geld

nodig en verkochten ze opnieuw beleggingen waardoor opnieuw de rentes stegen.

Pensioenfondsen zijn enorm grote beleggers. De Britse pensioenfondsen zijn vooral gevoelig voor de 

binnenlandse renteschommelingen en de koers van het pond. De Nederlandse Pensioenfondsen hebben

de euro en dus zijn zij afhankelijk van de Europese rentemarkt: een grote markt, die door haar grootte al

voor meer stabiliteit zorgt. Nederlandse pensioenfondsen zijn grote spelers op de Europese rentemarkt,

maar verhouding veel kleiner dan de Britse pensioenfondsen zijn in de Engelse markt. Dus is een crises als

in de UK minder waarschijnlijk in Nederland. 

Ook dekken Britse pensioenfondsen in hun renterisico vaak volledig af, terwijl Nederlandse pensioenfondsen

het veelal slechts deels afdekken. Bovendien houden Nederlandse Pensioenfondsen relatief meer

onderpand aan, wat ze ook minder kwetsbaar maakt. 

Deze verschillen zorgen ervoor dat het minder waarschijnlijk is dat een crisis zoals in de UK plaatsvond,

ook in de Nederlandse Pensioenfondsen zal treffen. 

PensioenWeetje
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Voor de basisverzekering geldt een

verplicht eigen risico van € 385,-.

Met dit eigen risico betaalt u een

deel van de zorgkosten zelf. Dit

geldt alleen voor de basisverzekering.

Daarnaast kunt u kiezen voor een

hoger eigen risico, hetgeen zich 

vertaalt in een lager maandbedrag.

De kortingen

De overheid heeft bepaald dat er

per 2023 op de basisverzekering

geen collectiviteitskorting meer mag

worden gegeven. Korting wordt 

alleen nog toegestaan op de aan-

vullende verzekeringen. Philips 

verzekerden krijgen bij  Zilveren Kruis

hierop 20% korting en op de Tand-

artsenverzekeringen 15%.

Kunnen alle leden van een Philips

seniorenvereniging deelnemen?

Natuurlijk kan dat. Deelnemers aan

onze collectieve zorgverzekering zijn

meestal ook lid van een plaatselijke

vereniging Philips gepensioneerden.

Wie in 2022 al een zorgverzekering

via Aon had ontving in november

een nieuwe polis en een aanbod

voor 2023 van Zilveren Kruis. 

Alle leden van verenigingen van 

Philipsgepensioneerden die in 2022

Zorgverzekering 2023

In het vorige Senioren Bulletin

stond dat Philips voor de ko-

mende 5 jaar een overeen-

komst heeft afgesloten met

het Zilveren Kruis voor de zorg-

verzekering van medewerkers

en gepensioneerden. 

Maandpremies 2023 Zilveren Kruis (Collectiviteit FPVG) 

Basisverzekeringen

Vrijwillig eigen risico         € 0,00         € 100,00        € 200,00         € 300,00        € 400,00       € 500,00

Basis Budget                     € 131,95         € 128,95       € 125,95        € 122,95        € 119,95       € 116,95

Basis Zeker                        € 138,95         € 135,45       € 131,95        € 128,45        € 124,95       € 121,45

Basis Exclusief (restitutie)   € 152,75         € 148,75        € 144,75         € 140,75        € 136,75       € 132,75

Aon en Zilveren Kruis hebben de

huidige verzekerden daarover in 

oktober uitvoerig gebriefd en ver-

welkomt. In november gevolgd door

een bericht van Zilveren Kruis met

de nieuwe polis en het aanbod voor

2023 van Zilveren Kruis. De aanvul-

lende verzekering gaat over op de

nieuwe Vitaal-lijn. Vitaal Senior is

voor gepensioneerden met veel zorg.

Vitaal Senior heeft een ruime dekking

o.a. voor 48 behandelingen fysio-

therapie en een preventiebudget

van 700 euro per jaar. 

U kunt het aanbod aanpassen door

bijvoorbeeld het aanvullende pakket

te wijzigen of vrijwillig een hoger

eigen risico te nemen.

Voor wie geen aanbod ontving 

vermelden wij hieronder de premie-

tabellen voor de Philips collectiviteit

(FPVG).
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Wat als je niet over smartphone

of computer beschikt?

We weten dat niet iedereen kan

omgaan met digitale hulpmiddelen.

Vaak vragen mensen een familielid

om te helpen. In een aantal biblio-

theken is er een Informatiepunt 

Digitale Overheid dat u kan bijstaan.

Of vraag het aan de contactpersonen

van uw Philips vereniging. Zij kunnen

u ook helpen, bijvoorbeeld bij uw

Digid aanvraag. 

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 

andere wensen heeft en een ander

aanvullend pakket beter aansluit.

Wijzigingen in de basisverzekering

en het eigen risico kunt u aan Zilveren

Kruis tot 31 december 2022 door-

geven. Wilt u gebruik gaan maken

van een andere aanvullende verze-

kering? Dat kunt u nog aan Zilveren

Kruis doorgeven tot en met 31 

januari 2023. 

Ontwikkelingen in zorgcollectief

De collectiviteitskorting op de basis-

verzekeringen is vervallen en dat is

jammer. We zijn echter verheugd

dat de 20% korting op de aanvul-

lende zorgverzekeringen is gebleven.

De zorgcommissie van de Federatie

zal zich blijven inzetten voor de 

begeleiding van individuele gevallen

in geval van vragen of klachten 

richting Zilveren Kruis. 

Een gezond en vitaal 2023 toe -

gewenst! 

WIM STEENKS, NAMENS FPVG COMMISSIE

ZORG EN ZORGVERZEKERING

nog niet deelnamen aan de collec -

tiviteit FPVG kunnen zich aanmelden

via de website van Zilveren Kruis

(www.zk.nl/fpvg). 

Kies daar de Collectiviteit FPVG Zelf-

betaling. Daar kunt u een berekening

maken en eenvoudig overstappen.

Uiteraard kunt u ook telefonisch

contact opnemen over een aanbie-

ding. Zilveren Kruis heeft een speciaal

team klaarstaan om mensen te 

helpen.

https://www.zilverenkruis.nl/

consumenten/contact

Zorgpas en Zilveren Kruis-app

Vanaf 1 januari 2023 staat uw nieu-

we zorgpas in de Zilveren Kruis-app.

Vanaf 1 januari 2023 kunt u uw

nota’s indienen via de Zilveren Kruis

-app.

Extra dekking op uw basisverzekering (inclusief 20,0% korting)

Leeftijd                               Basis Vitaal

18 jaar en ouder                       € 1,40

Aanvullende verzekeringen (inclusief 20,0% korting)

Leeftijd                  Vitaal 1      Vitaal 2      Vitaal 3        Vitaal        Vitaal 

                                                                               Premium        Senior

0 t/m 17 jaar            Gratis         Gratis         Gratis        Gratis         Gratis

18 jaar en ouder     € 6,46     € 17,24     € 32,70    € 58,99     € 45,91

Tandartsverzekeringen (inclusief 15,0% korting)

Leeftijd                    Tand 1        Tand 2        Tand 3       Tand 4

18 jaar en ouder   € 16,44     € 25,19     € 38,90    € 54,81

Tandheelkundige vergoedingen voor kinderen tot 18 jaar zijn geregeld

via de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen.
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De eerste pijler is de AOW, als 

opvolger van de door Willem Drees

ingevoerde Noodwet Ouderdoms-

voorziening in 1947. Iedere Neder-

lander bouwt vanaf zijn 15e tot zijn

67ste AOW rechten op over de jaren

dat hij of zij in Nederland woonachtig

is. De AOW is een omslag stelsel,

de uitkering wordt door de overheid

betaald uit de opbrengsten van de

inkomstenbelasting.  

De tweede pijler is het pensioen dat

men opbouwt via het werk. Het

pensioen wordt betaald uit het 

kapitaal van het pensioenfonds, op-

gebouwd met de pensioenpremies

en het rendement uit de beleggingen.

Dit verplichte sparen via een pen -

sioenfonds wordt fiscaal aantrekkelijk

gemaakt. 

De derde pijler is wat de burger zelf

aan fondsen opbouwt voor na zijn

arbeidzaam leven. Ook hier zijn

fiscale regelingen beschikbaar. Deze

derde pijler wordt vaak gebruikt

door zelfstandigen en ondernemers.

Pensioenen bestaan al lang

Veteranen in het Romeinse leger

kregen na hun diensttijd een stukje

grond om in hun onderhoud te voor-

zien. In de 17e eeuw betalen gilde-

leden een premie om ziekte en 

arbeidsongeschiktheid te kunnen

opvangen en in sommige gevallen

zelfs een nabestaandenpensioen te

kunnen uitkeren.

Ook de overheid was er al vroeg bij.

Johan de Witt probeert in 1671 uit

te leggen dat er een verband is

tussen de hoogte van de premie en

wat uiteindelijk betaald moet worden

('Waerdye van lijf-renten naer pro-

portie van los-renten'). In 1892 sterft

op 100-jarige leeftijd de laatste Ne-

derlander die nog profiteert van een

dergelijke lijfrente. De overheid voert

wel als eerste oudedagsvoorzieningen

of pensioenfondsen in. Militairen

kennen al sinds 1814 een pen -

sioenregeling en in 1836 wordt het

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

opgericht voor ambtenaren. 

Ondernemers regelen het zelf

In de 19e eeuw ontstaat dus het

pensioenfonds zoals wij het nu ken-

nen: werknemers betalen verplicht

een premie aan een door de werk-

gever ingesteld fonds. Er bestaat

nog geen wet die deze wederzijdse

verplichting tussen werkgever en

werknemer regelt: het waren per-

soonlijke initiatieven van vooruit -

strevende werkgevers. 

Rond 1880-1885 richtte de Neder-

landse ondernemer Van Marken 

onder meer een Ziekenfonds op.

Ook bouwde hij Agnetapark, een

dorp bij Delft met huisjes voor zijn

arbeiders. Hij zelf ook gaat er ook

wonen in een villa. De meeste aan-

dacht heeft hij voor het pensioen

van zijn werknemers.

De regeling bij Van Markens fabriek

wordt aanvankelijk gefinancierd met

tien procent van de jaarlijkse be-

drijfswinst: pensioen als winstdeling.

De arbeiders zelf hoeven niet bij te

dragen aan het fonds.

Als vanaf 1883 de winsten terug -

lopen, worden de pensioenpremies

losgekoppeld van de winst en ten

laste van de onkostenrekening ge-

bracht. Later wordt ook nog 7%

van het salaris in het fonds gestort.

Overheidsbemoeienis op dit gebied

wees Van Marken van de hand: hij

vond het regelen van een oude-

dagsvoorziening een morele plicht

van de ondernemer.

Korte geschiedenis van ons pensioen

In de Kamer wordt momenteel gedebatteerd over een ingrijpende wijziging van ons pensioenstelsel. Een

goed moment om een stil te staan bij de historie van ons pensioen. Bij Pensioen denken we als eerste aan

het pensioen dat we opbouwen tijdens ons arbeidzaam leven. Maar in Nederland bestaat de oudedags-

voorziening of pensioen uit 3 pijlers. 

PensioenWeetje
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Pensioen wordt gemeengoed 

De voorbeelden van Van Marken 

inspireren anderen in de decennia

erna. Ook omdat de ogen van velen

geopend worden door een parle-

mentaire enquête in 1886 over de

bittere levensomstandigheden van

arbeiders in de fabrieken. Sparen

voor de oude dag blijkt voor de

meesten onmogelijk. Zij zijn na hun

werkzame leven meestal overgeleverd

aan de barmhartigheid van anderen. 

De politiek raakt overtuigd dat er

een wettelijke regeling ter voor -

koming van armoede moet komen.

Maar het duurt nog jaren voor men

het eens wordt over de manier waar-

op dit ingericht moet worden.

In 1913 wordt binnen de onder -

neming Philips een eerste pensioen-

voorziening opgezet, waaruit in 1928

het huidige Philipspensioenfonds als

zelfstandige stichting ontstaat.

Pas in 1918, onder meer onder druk

van Troelstra, wordt de eerste pen-

sioenwet aangenomen door het 

parlement. Deze laat werkgevers én

werknemers betalen, aangevuld met

een bijdrage door de staat. Het 

pensioen gaat in op het vijfenzes-

tigste levensjaar. De wettelijke grond-

slag is het loondienstverband. Zelf-

standigen kunnen zich vrijwillig ver-

zekeren, maar doen dat nauwelijks.

Woorden als solidariteit en recht-

vaardigheid doen hun intrede in het

debat. 

Niet alles is meteen goed gere-

geld

In 1938 bestaan er ruim 700 

fabrieksfondsen met een ouder-

domsverzekering. De fondsen zijn

in beheer van de ondernemingen

zelf. In de crisistijd – jaren '30 –

kunnen die fondsen soms niet meer

aan hun verplichtingen voldoen. Het

bekendste voorbeeld is de Koninklijke

Hollandse Lloyd, in 1935. De pens -

ioengelden zijn in de onderneming

zelf belegd en gaan met het faillis-

sement van KHL ten onder. Na de

oorlog wordt een wettelijke regeling

getroffen om pensioenfondsen te

vrijwaren van zulke catastrofes.

Vanaf 1947 worden allerlei wettelijke

pensioenregelingen aangenomen.

De bestaande pensioenfondsen wor-

den aan wettelijke regelingen 

gebonden. De AOW wordt geboren,

tezamen met allerlei spaarregelingen

die 'duurzaam persoonlijk bezit onder

brede lagen van de bevolking' 

moeten bevorderen. Daarmee zijn

de fundamenten van ons huidige

pensioenstelsel compleet. 

In de jaren erna vinden er nog wel

veel aanpassingen plaats. Bij Philips

was een van de belangrijkste wij -

zigingen de overgang van “Defined

Benefit” naar “Defined Contri bu -

tion”, waarbij feitelijk het gegaran-

deerde pensioen werd afgeschaft.

Een andere ingrijpende wijziging was

de verschuiving van de pen sioen -

leeftijd, naar Flexibel tussen 60 en

65 jaar en later zelfs naar 68 jaar.

Na corona zijn een aantal Gepensioneerde Verenigingen in de problemen

geraakt. De normale bijeenkomsten en activiteiten waren een tweetal

jaar onderbroken en een paar verenigingen zagen problemen om weer

op te starten. Ongetwijfeld speelde in sommige situaties mee dat de

locale Philips vestiging al enige tijd dicht is en er daardoor geen nieuwe

leden bijkomen. In enkele gevallen bleek het onmogelijk om open 

bestuursfuncties in te vullen.

Op een eerder moment is al gemeld dat de gepensioneerde vereniging

Breda en Roosendaal gestopt zijn. Nu hebben ook Dordrecht (Johan de

Witt) en Middelburg (Vitrite) besloten de vereniging te gaan beëindigen. 

De Federatie wil graag op de hoogte worden gebracht als een vereniging

overweegt te gaan stoppen. Zij kan het bestuur van deze vereniging

bijstaan bij het proces van beëindiging, bijvoorbeeld met de handige

checklijst. Ook kunnen we samen met het locale bestuur de leden

wijzen op de mogelijkheid om sponsorlid te worden van de LBPG en

voor slechts een paar euro per jaar de belangenbehartiging te blijven

steunen. De sponsorleden houden ook recht houden op de 20%

korting op de aanvullende ziektekostenverzekering.

Uit de Regio
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Is beleggen met “geleend geld”
een goed idee? 

In de nieuwe WTP wordt volgens plan de zogenaamde

Leenrestrictie opgeheven voor jongeren. Dat betekent

dat jongeren die pensioen opbouwen, geld lenen van het

pensioenfonds om te beleggen. Jongeren mogen agressiever

beleggen met een hoger verwacht rendement. Zij kunnen

sneller pensioen opbouwen door geld te lenen. Door te

lenen hebben de jongeren extra geld om te beleggen en

rendement mee te maken.  

Het Actuarieel Bureau Confident B.V. heeft hier onderzoek

naar gedaan en hun visie wordt hieronder kort weer -

gegeven.

Het opheffen van een restrictie klinkt positief en sneller

pensioen opbouwen is ook goed. Aan de andere kant

wordt er vaak gewaarschuwd voor de risico’s van beleggen

met geleend geld. Regelmatig horen we over particulieren

die slechte ervaringen hebben met producten waarin

belegd wordt met geleend geld. Is het dan wel een goed

idee?

Kortom, het opheffen van een restrictie klinkt positief,

maar is het dat ook? 

In het onderzoek wordt aangetoond dat het opheffen

van de leenrestrictie niet echt nodig is om het benodigde

pensioenvermogen op te bouwen, maar wel de risico’s

vergroot. Als er met geleend geld wordt belegd en

toevallig snel daarna een financiële crisis uitbreekt, kan

de deelnemer zelfs met een leeg pensioenpotje komen te

zitten. Een tweede bezwaar is dat het lenen van extra

geld door jonge deelnemers gebeurt zonder dat de deze

daar toestemming voor hebben gegeven. Als de wet on-

gewijzigd wordt aangenomen kunnen Pensioenfondsen

daar zelf over beslissen.

In feite houden pensioenfondsen nu ook verschillende

beleggingsprofielen aan voor verschillende leeftijds -

categorieën, maar nu is dit een collectief risico. Er is één

pensioenpot waaruit alle pensioenen worden betaald. In

het nieuwe stelsel heeft iedereen een individueel pen -

sioenpotje en is het risico dus niet meer gedeeld. 

Conclusie van het Bureau Confident B.V. is dat het

afschaffen van de Leenrestrictie geen goed idee is.

PensioenWeetje
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Pensioenfondsen dekken zich in 

De Nederlandse pensioenfondsen profiteren van de 

oplopende rente. Tegelijk verloren zij miljarden aan 

vermogen, maar de verplichtingen daalden en de 

dekkingsgraad steeg. Dit is ook bij het PPF het geval.

De dekkingsgraad steeg naar (bij schrijven van dit artikel)

ca 130% maar het pensioenfonds verloor gelijktijdig

ongeveer 2 miljard aan vermogen. 

In combinatie met de door de overheid tijdelijk versoepelde

indexatieregels, was het dit jaar mogelijk om eerder te

indexeren dan normaal. Daardoor konden de pensioenen

van ambtenaren, verpleegsters en metaalarbeiders daar-

door dit jaar voor het eerst sinds de financiële crisis

weer omhoog. Dit is natuurlijk goed nieuws voor de

betrokken gepensioneerden, maar de indexatie gaat

wel ten koste van de toch al slinkende vermogens van

deze pensioenfondsen. De tijdelijke maatregel loopt

per 1 januari af. De verwachting is dat de maatregel

niet wordt verlengd. 

Veel pensioenexperts menen dat als gevolg van de 

opgelopen rente de Nederlandse pensioenfondsen hun

risico’s verder zullen gaan afdekken. Pensioenfondsen

willen ervoor zorgen dat ze er goed voorstaan op het

moment van invaren in het nieuwe stelsel. Dat is ook te

zien in de cijfers van toezichthouder De Nederlandse

Bank (DNB). 

Door de kans op recessie kan de rente alle kanten op.

Als pensioenfondsen nu een hoge dekkingsgraad hebben,

willen ze die beschermen. Zij willen hun buffer stabiliseren

en voorkomen dat ze pensioenverhogingen kwijtraken

door marktbewegingen. 

Volgens experts is de beste manier om dat te doen is

een LDI-strategie. Deze Liability-Driven Investment

strategy wil zeggen dat men het beleggingsbeleid sterk

laat bepalen door de som van de huidige en toekomstige

verplichtingen van het Pensioenfonds. Het zijn onzekere

economische tijden en de fondsen vertalen dit in een

meer behoudend beleggingsbeleid.

PensioenWeetje
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