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Van de redactie
De Federatie staat opgesteld voor

het behartigen van de belangen van

alle gepensioneerden die zijn aan-

gesloten bij het Philips pensioenfonds.

Voor u als lezer van dit blad is dat

natuurlijk geen nieuws. Wat velen

van u zich echter niet zullen realiseren

is dat daar een grote groep van be-

stuurders en commissieleden continu

voor bezig is om de taken behorende

bij deze belangenbehartiging op vrij-

willige basis voor u te verrichten. In

dit kwartaalblad, in Nieuwsbrieven

en op enkele websites wordt verslag

gedaan van al deze verrichtingen.

Het ligt voor hand dat deze verslag-

geving een weergave is van de me-

ningen en inhoudelijke beweegre-

denen van die bestuurders en com-

missieleden. Als redactie zijn wij de

brengers van die boodschappen. Tot

nu toe was deze informatieverstrek-

king een strikt éénrichtingverkeer.

Dat willen wij graag

veranderen

Wij dagen u als lezer uit om te rea-

geren. Dat kan zowel met instem-

mende of afkeurende reacties op

de artikelen van dit blad als met

commentaar op ontwikkelingen die

zich voordoen in de wereld van de

pensioenen. Wij zien uit naar uw

bijdragen die we zullen verwerken

in de nieuw te starten rubriek ‘Inge-

zonden’, waarover verderop in dit

blad meer informatie.

Voorts vindt u in deze SB-editie, be-

halve de gebruikelijke artikelen ‘Van

de bestuurstafel’ en over landelijke

KNVG-ontwikkelingen, aandacht

voor de verkiezingen van het Ver-

antwoordingsorgaan van het pen -

sioenfonds, die later in dit voorjaar

gehouden zullen worden. Tenslotte

kunt u lezen hoe uw pensioen als

sneeuw voor de zon aan het ver-

dwijnen is. Veel leesgenoegen!

DE REDACTIE

Kopij
Bijdragen voor het volgende

nummer zijn welkom tot 15

mei 2019.
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Van de bestuurstafel

Verantwoordings-

orgaan PPF
Door het PPF worden in april verkie-

zingen georganiseerd voor de geleding

van gepensioneerden in het Verant-

woordingsorgaan. Deze geleding be-

staat uit 4 van de 6 zetels in dit

orgaan. Wij vinden dat de Federatie

als grootste vertegenwoordigende or-

ganisatie van gepensioneerden, een

stevige bezetting in dit orgaan moet

leveren. Wij komen dan ook met een

lijst van uitstekende kandidaten die

elkaar in achtergrond en ervaring

prima aanvullen. Om die complemen-

tariteit tot zijn recht te laten komen

is het van belang dat er zo veel mo-

gelijk kandidaten van de Federatie

worden gekozen!

Pensioenstelsel
Eind vorig jaar is het overleg over de

vernieuwing van het pensioenstelsel

tussen de regering en de sociale part-

ners vastgelopen. Minister Koolmees

heeft op 1 februari een brief naar de

Tweede Kamer gestuurd met een

tienpuntenplan. De Federatie heeft

al langere tijd vraagtekens gezet bij

nut en noodzaak van een herziening

van ons pensioenstelsel. Met wat

aanpassingen in het bestaande stelsel

zijn de grootste problemen op te van-

gen. Het toepassen van dezelfde re-

kenregels voor de vaststelling van de

verplichtingen als van de premie is er

al vast één van. Een groot aantal

pensioenfondsen die dreigen te moe-

ten korten hebben in voorgaande

Indexering 

Het jaar 2019 is al flink op streek. We naderen het moment

waarop het Philips Pensioenfonds (PPF) haar besluit over de

jaarlijkse aanpassing van de pensioenen gaat bekend maken.

Het pensioenfonds is helaas nog niet helemaal gezond en daarom

zal, zoals het er nu uit ziet, de indexering ongeveer 75% van de

prijsstijging zijn. Wij zijn blij dat – nadat wij daar jarenlang op

hadden aangedrongen! - vorig jaar besloten is de ondergrens

voor indexering te verlagen naar een beleidsdekkingsgraad van

110%. De indexering zal hierdoor ruim 40% hoger uitvallen!
ROEL FONVILLE, VOORZITTER FPVG
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Wij zullen de verenigingen zoveel

mogelijk steunen om dit pact landelijk

tot uitvoering te laten komen. 

Ledenaantallen

In het vorige Senioren Bulletin hebben

we al stilgestaan bij het 40-jarig jubi-

leum van de Federatie. Op de Be-

gunstigersbijeenkomst (10 april) en

op de Algemene Ledenvergadering

van de Federatie (17 april) zal opnieuw

bij dit heugelijke feit worden stilge-

staan. Het bestuur van de Federatie

is verheugd dat in dit jubileumjaar de

daling van het aantal aangeslotenen

met een Philipspensioen (door het

wegvallen van lid-verenigingen) is om-

gebogen in een groei, mede dankzij

de oprichting van de LBPG. Een woord

van dank aan het PPF is hier op zijn

plaats omdat vele gepensioneerden

geattendeerd konden worden op het

bestaan van deze vereniging van Phi-

lipsgepensioneerden, door het bij-

voegen van een informatieblad bij

het PPF-periodiek ‘Generaties’.

Regionale 

bijeenkomsten

Wij werken aan verdere groei van

het aantal bij ons aangesloten Philips

gepensioneerden. Daarom willen we

de zichtbaarheid van de Federatie

vergroten en het contact met de

leden versterken. Omdat voor leden

uit west- en noord Nederland de reis-

afstand naar Eindhoven groot is, zullen

voor de regionale bijeenkomsten in

de regio Noord (op 28 maart in Drach-

ten) en regio West (op 18 maart in

Hilversum) niet alleen de besturen

van de verenigingen maar ook de le-

den van de verenigingen en de LBPG

leden in die regio worden uitgenodigd

voor een lezing van één van de be-

stuursleden van de Federatie. 

Wij hopen op een grote opkomst!

NAMENS HET BESTUUR,

ROEL FONVILLE, VOORZITTER

jaren te weinig premie gevraagd. De

verlaging van de rekenrente in de af-

gelopen jaren heeft ertoe geleid dat

de pensioenfondsen een groter deel

van hun vermogen moeten reserveren

voor jongere deelnemers. Het veel

gehoorde argument voor stelselher-

ziening, dat ouderen door jongeren

zouden worden gesubsidieerd als ge-

volg van de toepassing van de door-

sneepremie, is voor het PPF zeker

niet juist. De doorsneepremie is alleen

een probleem voor bedrijfstakfondsen

en hoeft helemaal geen probleem te

zijn als werkgevers de volledige pre-

mielast op zich nemen. Dit kunnen

Cao-partners met elkaar afspreken.

Tenslotte kan men (fiscale) mogelijk-

heden scheppen voor ZZP’ers om

pensioen op te bouwen op dezelfde

condities als werknemers. En als er

dan toch een stelselwijziging plaats

zou moeten vinden, dan kunnen wij

ons volledig vinden in de toetsings-

criteria die door de KNVG en de

NVOG daarvoor zijn opgesteld in

2017. Wij staan dan ook achter de

afwijzende reactie van de KNVG en

de NVOG op de genoemde brief van

minister Koolmees.  

Fusie KNVG-NVOG

Wij steunen de voorgenomen fusie

van de KNVG en NVOG omdat die

leidt tot een nog krachtiger organisatie

van ouderen in Nederland. Deze or-

ganisatie zal zich naast pensioenzaken

ook inzetten voor koopkracht, zorg,

wonen en welzijn voor ouderen. Het

“Pact voor Ouderenzorg” dat vorig

jaar met de minister de Jonge is op-

gesteld is daar een voorbeeld van.

 Wist u dat...
-  volgens data van Willers To-

   wers Watson per eind 2018 

   het totale pensioenvermogen 

   in Nederland maar liefst 

   167% van ons BNP bedraagt?

-  Nederland daarmee wereld-

   wijd op nummer één staat en 

   dat daarna volgen Australië 

   met 130,7 % en Zwitserland 

   126,0% ?

-  dit vermogen de laatste 10 

   jaar met gemiddeld 5,9% per 

   jaar is gestegen? 

-  gezien de genoemde feiten, 

   veel pensioendeskundigen 

   zich afvragen waarom politici 

   in Den Haag menen dat er 

   een enorme pensioencrisis is?
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De fusiecommissie heeft aan de be-

sturen van de KNVG en NVOG haar

eindrapport overhandigd. Dit voorstel

is voorgelegd aan en besproken met

de besturen van beide organisaties.

Een gezamenlijk eindvoorstel van de

besturen zal op de komende algemene

ledenvergaderingen van de KNVG (6

maart) en de NVOG (15 maart) be-

sproken worden, waarna de stukken

naar de aangesloten lid-verenigingen

gaan.

De aanstaande fusie zal dan verder

besproken worden op de daaropvol-

gende algemene ledenvergaderingen

van de KNVG (5 juni) en de NVOG

(22 mei). Als dit proces volgens plan

verloopt, zal de nieuwe organisatie

vóór de zomer zijn beslag krijgen.

Met de fusie zal de grootste verte-

genwoordigende organisatie van se-

nioren en gepensioneerden ontstaan.

De nieuwe organisatie zal zich richten

op het vergroten van zijn invloed op

de besluitvorming rond onderwerpen

die senioren en gepensioneerden

direct raken zoals: 

-   Pensioenen

-   Inkomen en koopkracht

-   Zorg, welzijn en wonen

Themadag Zorg

Op 27 maart 2019 organiseren KNVG

en NVOG een themadag over de ont-

wikkelingen op het gebied van welzijn,

wonen en zorg voor ouderen. De

themadag staat in het teken van toe-

nemende en inventieve zelfredzaam-

heid. Langer thuis wonen geldt als

het uitgangspunt. Voor een toekomst

waarin ouderen steeds meer op zich-

zelf zijn aangewezen is dit zeer be-

langrijk. En wat gebeurt er als je het

zelf echt niet meer kunt?

De doelstelling van de themadag is

om met de opgedane kennis en in-

spiratie verder aan de slag te gaan

met dit thema. Voor meer informatie

zie de website www.knvg.nl.

Reactie van KNVG en

NVOG op pensioen-

plannen minister

Koolmees

Vrijdag 1 februari heeft minister Kool-

mees van Sociale Zaken en Werkge-

legenheid een 10-puntenplan gestuurd

naar de Tweede Kamer in de hoop

daarmee de stagnerende discussie

over pensioenhervormingen vlot te

trekken. Met dit plan beoogt het ka-

binet veranderingen in het pensioen-

stelsel tegelijkertijd en - als het niet

anders kan - zelfstandig te gaan aan-

pakken nu draagvlak voor gezamen-

lijke besluitvorming ontbreekt. 

De KNVG en NVOG zijn van mening

dat het kabinet met deze aanpak een

doodlopende weg inslaat. Zo’n veel-

omvattende aanpak zonder priori-

teitsstelling en zonder een breed

draagvlak is volgens hen kansloos.

De KNVG en NVOG stellen dat de

huidige pensioenimpasse alleen kan

worden doorbroken door eerst op

basis van een breed draagvlak de

juiste prioriteiten te stellen. Twee din-

gen dienen eerst goed geregeld te

worden: 

-   Voorkoming van de dreigende kor-

   tingen op de pensioenen 

-   Verruiming van de mogelijkheden 

   tot indexatie van de pensioenaan

   spraken van werkenden en gepen-

   sioneerden.

KNVG Nieuws
Voorgenomen fusie KNVG en NVOG nadert voltooiing
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Er is een breed nationaal pensioen-

overleg nodig, waarin ouderenorga-

nisaties en jongerenorganisaties samen

met sociale partners actief en op

evenwichtige wijze betrokken worden

in het besluitvormingsproces. En niet

beperkt worden tot het inbrengen

van inzichten alleen.

Onze toetsingscriteria voor een nieuw

pensioenstelsel (criteria zoals geza-

menlijk vastgesteld in 2017 door de

KNVG, NVOG en de meeste grotere

ouderenorganisaties) blijven een be-

langrijke rol spelen om de standpunten

van ouderen over de pensioenimpasse

duidelijk kenbaar te maken aan de

andere belanghebbenden. Deze toet-

singscriteria hebben op de Debatma-

nifestatie Pensioenen van 19 november

een belangrijke rol gespeeld om mi-

nister Koolmees persoonlijk nogmaals

duidelijk te maken wat de stellingname

van de ouderen is.

Het volledige 10 puntenplan van mi-

nister Koolmees is te vinden op

www.rijksoverheid.nl (onder de sectie

Documenten) als “Kamerbrief ver-

nieuwing pensioenstelsel”. Voor verder

informatie verwijs ik naar de website

van de KNVG www.knvg.nl, met

onder meer het persbericht van de

KNVG en NVOG; “10 Puntenplan

Minister Koolmees mist prioriteitstelling

en draagvlak”. Dit persbericht werd

ook gestuurd aan de ministeries van

SZW en Financiën, de Pensioen Fede-

ratie, SER, DNB, FNV en CNV.

WIM VAATSTRA

 Wist u dat...
-  er begonnen is met een revi-

   sie van de websites van de Fe-

   deratie en LBPG?

-  de vrijwilliger die daarbij als 

   webmaster optreedt luistert 

   naar de naam Christiaan Bo-

   land?

-  u hem kunt helpen met 

   goede ideeën?

-  u daarvoor kunt kijken op 

   www.federatie.nl 

   of 

   www.lbpg.nl ?

Start nieuwe rubriek: 

‘Ingezonden’

Om bekendheid te geven aan wat

er bij onze lezers leeft starten we

een nieuwe rubriek. Hierin mag u

alles schrijven wat u als lezer van dit

blad belangrijk vindt.

Dat kan bijvoorbeeld zijn:

Indexering pensioenen, rentebeleid

Nederlandse Bank, beleggingsresul-

taten PPF, beleid en activiteiten FPVG

en LBPG, ziektekostenverzekering

Aon/IAK en alle andere zaken waar-

over u graag uw mening wilt venti-

leren.

We zullen trachten deze zoveel mo-

gelijk te plaatsen. Wij behouden ons

natuurlijk wel het recht voor om

teksten te redigeren, in te korten of

te weigeren. 

Reacties naar: 

cyril.grundel@federatie.nl 

voorzien van naam en woonplaats

o.v.v. INGEZONDEN.

We hopen dat onze mailbox over-

loopt!
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Verantwoordings-

orgaan

Het Philips Pensioenfonds organiseert

dit voorjaar verkiezingen voor de

geleding van pensioenontvangers

binnen het Verantwoordingsorgaan

(VO). 

Het Algemeen bestuur van het Philips

Pensioenfonds legt verantwoording

af aan het VO over het beleid en de

wijze waarop het is uitgevoerd. Het

VO toetst het beleid van het Alge-

meen bestuur en beoordeelt of het

Algemeen bestuur in redelijkheid tot

het gevoerde beleid heeft kunnen

komen. Het VO is bevoegd daarover

een oordeel te geven. In het jaar-

verslag van het pensioenfonds wordt

het oordeel van het VO over een

bepaald jaar gepubliceerd. 

Het VO heeft sinds de invoering van

de wet Versterking bestuur pen -

sioenfondsen uitgebreidere bevoegd-

heden. Het adviesrecht is verzwaard

en het VO heeft ook de mogelijkheid

gekregen om in geval van ernstige

tekortkomingen van het Bestuur een

procedure bij de Ondernemingskamer

aanhangig te maken. 

Verkiezingen

Sinds de invoering van de Wet ver-

sterking bestuur pensioenfondsen

in 2014 is de samenstelling van het

VO een afspiegeling van het aantal

aangeslotenen bij het fonds. Voor

het Philips Pensioenfonds met ruim

55.000 gepensioneerden en 13.000

werknemers betekent dit dat er vier

gepensioneerden en één werknemer

in het VO zitten. Daarnaast heeft

Philips van de wettelijke mogelijkheid

gebruik gemaakt om als werkgever

ook te participeren in het VO. Voor

de vier leden in het VO namens de

pensioenontvangers worden er in

april/mei 2019 verkiezingen geor-

ganiseerd.

De Federatie partici-

peert in de verkiezin-

gen als representatie-

ve organisatie

Organisaties kunnen een kieslijst

voordragen voor de verkiezingen en

moeten daartoe aan de volgende

voorwaarden voldoen:

-   Als statutaire doelstelling hebben 

   om de belangen te behartigen 

   van Philips gepensioneerden

-   Door middel van een ledenlijst 

   kunnen aantonen dat minimaal 

   100 Philips gepensioneerden be-

   talend lid zijn.

De Federatie voldoet aan die voor-

waarden en zal dan ook een kandi-

datenlijst indienen.

Verkiezingen Verantwoordings-
orgaan Philips Pensioenfonds
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Vervolg
Voor de verkiezingen stelt Philips

Pensioenfonds een kieskrant samen

met een overzicht van alle kandidaten

en door organisaties ingediende kies-

lijsten. Deze krant wordt, samen met

een stembiljet, in april 2019 verstuurd

aan alle pensioenontvangers. Zij kun-

nen dan zowel schriftelijk als via de

website hun stem uitbrengen.

Breng uw stem uit!

De Federatie bezet nu 3 van de 4 ze-

tels. Deze leden hebben in de afge-

lopen periode op basis van hun ex-

pertise, achtergrond en inzet een

grote inbreng gehad op de oordeels-

vorming en advisering door het VO. 

Het bestuur van de Federatie is mo-

menteel volop bezig om tot een

evenwichtige samenstelling van de

kandidatenlijst voor de Federatie te

komen. Om alle expertise op juridisch,

financieel en operationeel gebied

goed tot zijn recht te laten komen is

het van belang dat er zo veel mogelijk

kandidaten van de Federatie zitting

kunnen nemen in de nieuwe periode.

De Federatie levert daarmee een be-

langrijke bijdrage aan het functioneren

van het pensioenfonds.

Om de positie van het Verant-

woordingsorgaan zo sterk mo-

gelijk te maken roept het bestuur

van de Federatie alle Philips ge-

pensioneerden op om in april te

stemmen en dan in het bijzonder

natuurlijk op de kandidaten van

de Federatie!

ROEL FONVILLE

 Wist u dat...
-   al 198 organisaties, bedrijven 

   en instellingen, waaronder 

   KNVG en NVOG, zich hebben 

   aangemeld als partner bij het 

   Pact voor de ouderenzorg?

-   zij zich op lokaal, regionaal 

   en nationaal niveau gaan in-

   zetten voor het geestelijk en 

   lichamelijk welzijn van ou-

   deren?

-   het UMC Maastricht een suc-

   cesvolle proef heeft gedaan 

   met monitoring op afstand 

   van patiënten, waarbij via het 

   internet de huisarts of specia-

   list rechtstreeks contact kan 

   onderhouden met de patiënt?
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regels zichzelf opblaast.

De coalitie houdt met de regelgeving

en de discretionaire bevoegdheid van

De Nederlandse Bank de pensioenen

in de tang. Onder het mom van ze-

kerheid en prudentie. De overheid

“bemoeit” zich in die zin met de

pensioenen (die van de sociale partners

en de gepensioneerden zijn) door

middel van de Pensioenwet. Zij heeft

een zorgplicht naar alle pensioen-

deelnemers. De vraag is zelfs of De

Nederlandse Bank met zijn opdracht

aan de fondsen, deze lage rekenrente

te hanteren, niet tegen de bedoeling

van de wetgever in gaat. Want de

zorgplicht wordt nu feitelijk een ver-

nielzucht.

De regels kunnen gewoon zonder

nadelen of meer risico veranderd wor-

den door de wetgever. De te lage re-

kenrente maakt dat ten opzichte van

het grote vermogen van alle pensi-

oenfondsen (ruim 1400 miljard) een

veel te hoog bedrag aan verplichtingen

moet worden gereserveerd. Daardoor

is de dekkingsgraad optisch veel te

laag. Want bij een beetje stijging van

de rente schiet de dekkingsgraad om-

hoog en kan er gewoon geïndexeerd

worden. 

Krijgen de pensioenopbouwers wel

“waar” voor hun geld in de vorm

van een geïndexeerde aanspraak? Op

dit moment lopen die laatsten al 20

% pensioenopbouw mis door de lage

rekenrente. Dat wil zeggen: zij krijgen

straks geen 70 % van het middelloon,

maar nu nog maar 50 %. De werk-

nemers zijn op dat punt dus ook de

klos.  Bij de komende kortingen (als

de dekkingsgraad onder de 104,2 %

is,) is dat dus definitief. Dat kan niet

meer gerepareerd c.q. ingehaald wor-

den. 

Beklemd vermogen

Het vermogen ligt als het ware be-

klemd, zoals Professor Frijns het noemt.

De deskundigen zijn het erover eens

dat de rente voor de premies en de

verplichtingen gelijk moeten zijn en

dus de verplichtingenrente hoger. On-

dertussen bespaart de overheid door

niet te indexeren miljarden op het

ABP. De belangen van werkgever en

de BV Nederland lopen hier volstrekt

door elkaar. Belangenverstrengeling

heet dat. De overheid als werkgever

wordt overschaduwd door de belan-

gen van de overheid als BV Nederland.

De leraren en politiemensen en mil-

joenen andere pensioendeelnemers

zijn de dupe en betalen letterlijk de

rekening via hun te lage pensioen.

Terwijl er voor zeventig jaar geïn-

Uw pensioen verdampt 

als sneeuw voor de zon 

Auteur: Wilma Berkhout is oud belastinginspec-

teur en is lid van de pensioencommissie van de

Federatie. Haar artikel was eerder te lezen in

Het Eindhovens Dagblad en ook werd het 

geplaatst op de websites van de FPVG en LBPG 

Weer dreigen kortingen op de pen -

sioenen. Door de opgelegde reken-

rente dreigt het systeem zichzelf op

te blazen. De regering en DNB gijzelen

de gepensioneerden met de lage re-

kenrente om zo de door de coalitie

gewenste veranderingen in het pen-

sioenstelsel af te dwingen.

Dinsdag 22 januari 2019 stemde de

Tweede Kamer over het wetsvoorstel

van Martin van Rooijen (50Plus) om

tijdelijk de discontovoet, de rekenrente

voor het berekenen van de pen -

sioenverplichtingen, van 1,5 % naar

2 % te verhogen. Daarmee zouden

de mogelijke en nu meer waarschijn-

lijke kortingen op de pensioenen wor-

den voorkomen. Tijdelijk omdat met

een pensioenakkoord en nieuwe re-

gels, het systeem en daarmee de

regels meer bestendig worden ge-

maakt. Het pensioen wordt dan min-

der afhankelijk van de grillen van de

huidige gehanteerde rekenrente voor

het waarderen van de verplichtingen.

Er wordt nu zoveel zekerheid geëist

(die er overigens nooit zal zijn), dat

het systeem door de huidige wettelijke
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dexeerd pensioen in de fondsen zit.

Straks blijft er van de ruim 1400

miljard straks al 500 miljard onbenut

“over” dat niet wordt uitgekeerd aan

de huidige pensioendeelnemers. Wie

of wat krijgt dat dan? 

De uitkomst van de te lage disconto-

voet van DNB, is dus dat uw pensioen

minder en minder "waard" wordt,

verdampt. Zoals ook de deskundigen

maandag 21 januari 2019 in de bij-

zondere zitting voorafgaand aan de

stemming van dinsdag 22 januari zei-

den: "dit is een politieke keuze en

geen natuur-of marktverschijnsel." Er

is geld genoeg. Beklemd vermogen

dus, zei Jean Frijns.

De coalitie stemde het wetsvoorstel

weg. Hadden ze maar het pensioen -

akkoord niet moeten laten klappen,

zei Rutte eigenlijk: “U moet onze

voorwaarden maar accepteren, anders

bloedt u maar door minder pensioen.” 

De coalitie, vooral D66 wil persoonlijke

potjes bij Verzekeringsmaatschappijen.

Dan zijn die gered, maar de pen -

sioendeelnemers betalen meer premie,

dure advieskosten (wie kan er zelf zo

goed beleggen als de pensioenfond-

sen?) en krijgt straks een veel lagere

uitkering. De collectieve pensioenen

afgebroken en tot verdienmodel ma-

ken voor de verzekeringsmarkt. Riekt

dit niet naar chantage?

U wordt voor de heilige marktwerking

van uw pensioen beroofd door een

politieke keuze van de huidige coalitie.

Kijken of het wetsvoorstel van Groen-

Links en 50 Plus om de hersteltermijn

voor de pensioenfondsen met twee

jaar te verlengen, waardoor acute en

definitieve kortingen ook voorkomen

worden, wel een meerderheid in de

Tweede Kamer haalt. Maar ook dan

wordt u nog steeds elk jaar gekort

op de indexering, zowel van uw pen-

sioenuitkering als van de opbouw

van uw pensioen.

Van de SB-redactie: Onderstaande mededeling is op verzoek van de communicatieafdeling van het Philips

Pensioenfonds.

Gener@ties: de digitale nieuwsbrief van Philips Pensioenfonds

Altijd op de hoogte van het laatste pensioennieuws

Kent u de digitale nieuwsbrief van Philips Pensioenfonds al?

Daarmee bent u op de hoogte van het laatste nieuws over

uw pensioen. Als abonnee van Gener@ties ontvangt u van

Philips Pensioenfonds elk kwartaal actuele informatie in uw

mailbox. U ziet de belangrijkste feiten op een rij en kunt snel

doorklikken naar de juiste plek op onze website voor meer

informatie. In Gener@ties vindt u pensioenactualiteiten die

voor u van belang zijn. Gener@ties is dus de digitale aanvulling

op het magazine Generaties en verschijnt minimaal viermaal

per jaar. De eerstvolgende nieuwsbrief vindt u eind april

2019 in uw mailbox.

Mis hem niet!

Bent u nog geen abonnee?

In MijnPPF kunt u op uw profielpagina onder ‘Abonnementen’ aangeven dat u Gener@ties wilt ontvangen.

U kunt daar ook aangeven op welk e-mailadres u de nieuwsbrief wilt krijgen. 

Ga daarvoor naar www.philipspensioenfonds.nl/mijnppf



Agenda
F P V G - v e r g a d e r i n g e n :

8 April DB-vergadering

10 April Algemene Ledenvergadering

LBPG en Begunstigersmiddag

17 April Algemene Ledenvergadering FPVG

6 Mei DB-vergadering

16 Mei Bestuursvergadering

20 Mei DB-vergadering

3  Juni DB-vergadering

17 Juni DB-vergadering

2  September DB Vergadering

16 September DB Vergadering

19 September Bestuursvergadering

30 September DB Vergadering

14 Oktober DB vergadering

28 Oktober DB vergadering

11 November DB vergadering

14 November Bestuursvergadering

25 November  DB Vergadering

9 December   DB Vergadering

M A A R T  2 0 1 8
J A A R G A N G  4 0  -  N R  1
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Bijeenkomst voor

begunstigers

De jaarlijkse bijeenkomst voor be-

gunstigers zal dit jaar plaatsvinden

op:

-   woensdag 10 april

De bijeenkomst begint om 14.00

uur en vindt, in afwijking van

voorgaande jaren, plaats in:

-   Mikrocentrum, De Run 1115

   5503 LB Veldhoven

Er zijn gastoptredens van Hans

de Jong - President Philips Neder-

land - met een voordracht over

‘De gedigitaliseerde toekomst van

de zorg’ en Wim van der Leegte -

oud-President Directeur VDL - met

als onderwerp ‘De geschiedenis

van de VDL Groep’


