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Van de redactie
In dit land liggen de beslissingen

over de pensioenen in handen van

de sociale partners. De gepensio-

neerden spelen hierin geen rol, onzes

inziens volkomen ten onrechte. Al-

leen in de organisatie van de pensi-

oenfondsen mogen de gepensio-

neerden zelf meebeslissen over de

uitvoering van de pensioentaken

maar dan wel binnen de, niet door

hen beïnvloedbare Cao-afspraken

en wet- en regelgeving. 

Binnen de het Philips pensioenfonds

(PPF) zijn de gepensioneerden nog

het meest vertegenwoordigd in het

Verantwoordingsorgaan (VO). Bij de

recente verkiezing voor een nieuwe

zittingsperiode van het VO werden

er weer vier vertegenwoordigers van

de gepensioneerden verkozen, waar-

van er drie waren gekandideerd door

de Federatie. Bij deze gelegenheid

hebben wij in dit nummer plaats

gemaakt voor de visie van Peter

Boost, die ons in de afgelopen jaren

als voorzitter vertegenwoordigde in

het VO en daar nu afscheid van

neemt.

In het voorjaar vonden de jaarlijkse

bijeenkomsten plaats van de Fede-

ratie, de Landelijke Belangenvereni-

ging van Philips Gepensioneerden

en van de Begunstigers. In deze

editie vindt u daarvan de getuige-

nissen.

De Redactie wenst u een mooie zo-

mer!

DE REDACTIE

Kopij
Bijdragen voor het volgende

nummer zijn welkom tot 

1 september 2019.
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Van de bestuurstafel 

Herstelplan

De situatie op de financiële markten

en de dalende rente resulteren helaas

in een teruglopende beleidsdek-

kingsgraad van het PPF. Vorig jaar

leek het niveau van de beleidsdek-

kingsgraad voor ‘toekomstbestendige

indexering’ van 123% - waarbij vol-

ledige indexatie mogelijk is - nog

dichtbij. Nu verdwijnt dat weer aardig

uit het zicht. 

Het fonds moet opnieuw een her-

stelplan indienen bij De Nederland-

sche Bank. Niet alleen kost de in-

dexering, die alle deelnemers ten

goede komt, extra geld, ook de pre-

mie levert, in de huidige omstan-

digheden, een negatieve bijdrage

aan de buffer van het fonds. Philips

en Signify springen ook niet bij, dus

het PPF moet het herstel op eigen

kracht realiseren: best lastig! Daarom

zal de Federatie blijven pleiten voor

een zuiver kostendekkende premie! 

De Federatie zal het bestuur van

het PPF blijven wijzen op de belangen

van de gepensioneerden en premie-

vrijepolishouders.

Het landelijk pensioenstelsel

In de discussie over een nieuw lan-

delijk pensioenstelsel wordt gespro-

ken over zeer kostbare overgangs-

maatregelen. Haagse politieke krin-

gen lijken van mening dat de kosten

van eventuele overgangsmaatregelen

door de pensioenfondsen zelf moe-

ten worden opgebracht. Volgens de

directeur Pensioenen van het PPF

zou dat bij ons PPF zo’n € 600 mln.

kosten. De werkgevers hebben al

aangegeven dit bedrag niet op te

willen hoesten.  Voor het PPF zou

dit een daling van de dekkingsgraad

betekenen met 3 á 4 %. Wederom

een aanslag op de mogelijkheden

tot verdere indexering! Onacceptabel

voor de gepensioneerden!

Als er rond het landelijke pensioen-

stelsel definitieve besluiten vallen

dan zullen wij u daar separaat over

informeren.

Petitie-gepensioneerden 

aan tafel!

De Koepel van Nederlandse Veren-

gingen van Gepensioneerden (KNVG)

en de Nederlandse Vereniging van

Organisaties van Gepensioneerden

(NVOG) hebben hun vertrouwen in

Zoals bekend heeft het bestuur van het Philips Pensioenfonds

(PPF) al vorig jaar het besluit genomen om de mogelijkheden

van indexering van de pensioenen te verruimen. Nadat in

2018 al een begin was gemaakt met partiële indexering is dit

jaar weer een stap gezet. Alhoewel de Federatie blij is met

de verruiming van het indexeringsbeleid, is hij zich er terdege

van bewust dat het nog slechts een gedeeltelijke indexering

betreft en dat de achterstand ten opzichte van de ambitie

van het PPF om koopkrachtbehoud voor haar gepensioneerden

te realiseren weer verder is opgelopen.

Daarom zal de Federatie 

blijven pleiten voor een zuiver

kostendekkende premie.



de pensioenonderhandelaars opge-

zegd en eisen een plaats aan tafel

bij de onderhandelingen over een

nieuw stelsel. Een petitie met die

strekking wordt ook binnen de Fe-

deratie breed verspreid en is inmiddels

hopelijk ook door u ondertekend!

Als dit blad bij u op de mat valt is

met grote waarschijnlijkheid het be-

sluit genomen dat de KNVG en

NVOG fuseren. De Federatie is posi-

tief over dit samengaan omdat het

leidt tot een krachtige herkenbare

organisatie van senioren en gepen-

sioneerden. 

 Wist u dat...
• volgens het NIBUD ruim 25%

van alle huishoudens niet

weet op welke toeslagen

(zorg, huur etc.) ze misschien

recht hebben?

• op de website www.belas-

tingdienst.nl heel gemakkelijk

een proefberekening voor toe-

slagen gemaakt kan worden?

• de CRvB (Centrale Raad van

Beroep) heeft beslist dat 

gemeenten aanvragen voor

woningaanpassing bij gezond -

heids problemen, bijv. traplift,

niet mogen weigeren?

• rood licht in de slaapkamer,

in tegenstelling tot het blauwe

licht van TV of telefoon, er-

voor zorgt dat je makkelijker

in slaap valt (Ned. Herseninsti-

tuut)?
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…eisen een plaats aan tafel

bij de onderhandelingen 

over een nieuw 

pensioenstelsel.

Regiobijeenkomsten en landelijke

vergaderingen

In maart heeft ondergetekende een

voordracht gehouden voor de leden

van de vereniging in Hilversum waar-

voor ook LBPG leden uit West Ne-

derland waren uitgenodigd. Een-

zelfde bijeenkomst voor leden van

de verenigingen van de Regio Noord

en LBPG leden uit die regio heeft in

Drachten plaats gevonden. Het waren

levendige bijeenkomsten en het was

nuttig en plezierig om de vele aan-

wezigen inzage te geven in de acti-

viteiten en resultaten van de Fede-

ratie. 

In dit blad vindt u verder een terugblik

op een zeer geslaagde Begunsti-

gersbijeenkomst bij het Mikrocen-

trum in Veldhoven, die in het kader

van het 40-jarig bestaan van de 

Federatie een feestelijk karakter had.

De bijdragen van de sprekers, de

heren Hans de Jong van Philips 

Nederland en Wim van der Leegte

werden door de aanwezigen zeer

gewaardeerd. Ook in de maand april

vonden zowel de ALV van de Fede-

ratie plaats als van de LBPG.

Het bestuur wenst u een mooie 

zomer toe!

ROEL FONVILLE

VOORZITTER
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De onderhandelingen over een nieuw

pensioenstelsel worden gevoerd alsof

het enkel gaat om arbeidsvoorwaar-

den, maar ze zijn ook direct van

invloed op de pensioenuitkeringen

van de 3,3 miljoen gepensioneerden.

Omdat de vakbeweging vooral de

belangen van de werkenden behartigt,

zijn de belangen van gepensioneerden

aan de onderhandelingstafel onvol-

doende vertegenwoordigd.

Met de petitie willen KNVG en NVOG

een korting op pensioenen voorko-

men, indexering herstellen en directe

vertegenwoordiging bij de onderhan-

delingen bereiken.

De KNVG en NVOG wijzen erop, dat

het periodiek overleg dat zij hebben

met de minister van Sociale Zaken

niet in de plaats kan komen van de

rechtstreekse betrokkenheid van ge-

pensioneerden bij de onderhandelin-

gen over het nieuwe pen sioenstelsel.

Voor meer informatie over boven-

staande verwijs ik naar de websites

van de Federatie (www.federatie.nl)

en de KNVG (www.knvg.nl).

Medio mei heeft de FNV een harde

grens getrokken: de bond accepteert

geen nieuwe verhoging van de AOW-

leeftijd. Als de geplande stijging per

1 januari volgend jaar doorgaat, zit

een pensioenakkoord met dit kabinet

er niet meer in. Dat zegt FNV-pen -

sioenonderhandelaar Tuur Elzinga.

Voorgenomen fusie KNVG en

NVOG.

Op basis van de gemaakte progressie

om tot een fusie te komen, is het de

verwachting dat de Algemene Le-

denvergaderingen van de KNVG en

NVOG in juni zullen besluiten dat de

voorgenomen fusie daadwerkelijk zal

gaan plaatsvinden. Om te voldoen

aan statutaire wettelijke regels is on-

langs besloten daarom de formele

statutaire fusie per 1 januari 2020 te

doen ingaan.

De nieuwe organisatie als resultaat

van de fusie zal via de aangesloten

verenigingen ca. 285.000 leden heb-

ben en indirect ook de 3,3 miljoen

gepensioneerden vertegenwoordigen.

De nieuwe vereniging gelooft in een

hechte gemeenschap die gebaseerd

is op solidariteit en streeft naar een

evenwichtige verdeling van de finan-

ciële en niet-financiële lasten en lusten

tussen oudere en jongere generaties.

Zij wil door politieke beleidsmakers,

wetgevers en ander professionele par-

tijen erkend worden als vertegen-

woordiger van (toekomstige) gepen-

KNVG Nieuws
Pensioenstelsel

Eind april hebben KNVG en

NVOG namens gepensioneerden

alarm geslagen met brieven aan

de minister van Sociale Zaken,

werkgeversorganisaties en de

vakbeweging, met radiocam-

pagnes en met een petitie (ge-

richt aan de Tweede Kamer)

met de boodschap dat het ver-

trouwen in pensioenonderhan-

delaars weg is.

Het periodiek overleg dat

KNVG/NVOG hebben met de

minister kan niet in de plaats

komen van de rechtstreekse

betrokkenheid van gepensio-

neerden bij de onderhande-

lingen over het nieuwe pen -

sioenstelsel.



7

sioneerden en senioren en wil een

gelijkwaardige plaats aan de overleg-

tafels.

De nieuwe vereniging zet zich in voor

het vergroten van haar invloed op de

onderhandelingen en politieke be-

sluitvorming rond onderwerpen die

de gepensioneerden en senioren recht-

streeks raken: (Pensioen)inkomen en

Koopkracht en de vooral materiële

collectieve en op toegankelijkheid en

kwaliteit gerichte, aspecten van Zorg,

Welzijn en Wonen. De nieuwe ver-

eniging streeft daartoe naar een groei-

ende rol in de netwerken van overheid,

politiek op de genoemde gebieden.

Themadag Zorg, Welzijn & Wonen:

Wat kan ik zelf doen.

De doelstelling van deze KNVG en

NVOG Themadag op 27 maart was

om lid-verenigingen te informeren en

te inspireren aangaande de ontwik-

kelingen op het gebied van Zorg,

Welzijn en Wonen. En om inzicht te

geven in de ruimte die er is voor

eigen initiatief en om handvatten te

bieden over datgene dat de lid-ver-

enigingen en haar leden zelf kunnen

doen om daarvan te profiteren, aan

de hand van concrete voorbeelden.

Tijdens deze themadag is samenwer-

king met de ANWB aangekondigd.

Wij willen ons actief inzetten voor

het vergroten van de bekendheid van

het project ANWB Automaatje. Een

aantal van onze lid-verenigingen zijn

daar al bij betrokken.

Dit project bestaat sinds 2016 waarbij

de uitvoering lokaal plaatsvindt. 

In het kort betekent ANWB Auto-

maatje:

Even boodschappen doen, een be-

zoekje aan de huisarts brengen,

een partner in het verzorgingshuis

bezoeken of een dagje verder weg

naar de verjaardag van die vriend

of vriendin. Het is niet voor iedereen

vanzelfsprekend. Als actief partner

van ANWB Automaatje helpen wij

mensen die minder mobiel zijn om

er weer op uit te gaan. Lokale vrij-

willigers vervoeren met eigen auto

en tegen een bescheiden kilome-

tervergoeding minder mobiele

plaatsgenoten.

Een veelheid aan informatie omtrent

ANWB Automaatje en omtrent ge-

houden presentaties, ontwikkelingen

en voorbeelden van geslaagde pro-

jecten is beschikbaar op www.knvg.nl

aansluitend bij wat KNVG en NVOG

willen helpen te bereiken in het kader

van het Pact voor de Ouderenzorg.

WIM VAATSTRA

 Wist u dat...
• de laatste stand van de dek-

kingsgraad te vinden is op

www.philipspensioenfonds

.nl?

• de website van LBPG behoor-

lijk verbeterd is?

• onze rubriek ‘Ingezonden’

de eerste bijdrage nog niet

heeft ontvangen?

• de heersende mening in 

politieke kringen is dat het na-

tionale pensioenstelsel ver-

nieuwd moet worden?

• de ondernemingspensioen-

fondsen gezamenlijk te ken-

nen hebben gegeven geen

behoefte te hebben aan een

nieuw pensioenstelsel?

De nieuwe vereniging zet zich

in voor het vergroten van haar

invloed op de onderhandelin-

gen en politieke besluitvorming

rond onderwerpen die de ge-

pensioneerden en senioren

rechtstreeks raken.
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Inmiddels zijn we een jaar verder.

Meer dan 200 organisaties, bedrijven

en instellingen, waaronder KNVG

en NVOG, zijn intussen intensief be-

trokken bij de drie programma's.

Een goed moment om nu eens te

kijken naar de voortgang en of er al

verbetering kan worden vastgesteld.

Verpleeghuiszorg

Het programma verpleeghuiszorg

had een vliegende start, het vorige

kabinet had al 2,1 miljard gereser-

veerd specifiek voor de verpleeg-

huiszorg. De Jonge heeft vervolgens

besloten dat 85% van dat extra geld

uitsluitend aan extra verplegers en

verzorgers moest worden besteed. 

840 miljoen van het budget is helaas

niet gebruikt vanwege de "85%-

eis" dat het geld benut moest wor-

den voor “handen aan het bed”.

Dat kan je wel eisen, maar dan moe-

ten die handen er wel zijn. 

Ondanks de flinke cao-verhogingen,

4% voor iedereen, 10% voor leer-

lingensalarissen en 16% hogere 

stagevergoedingen, moet worden

geconcurreerd op een oververhitte

arbeidsmarkt. Daarnaast duurt ook

de opleiding van verzorgenden jaren

en is het aantal opleidingsplaatsen

beperkt.

Vroeger werden verzorgers en ver-

pleegkundigen opgeleid in de zorg-

instelling en het ziekenhuis, soms

bestond wel 60% van het verzorgend

personeel uit leerlingen. 

Door leerlingen nu tijdens de oplei-

ding al voor een veel groter deel

van hun schooltijd mee te laten

draaien in het verpleeghuis wordt

het personeelstekort verminderd.

Daarnaast kunnen leerlingen al in

een vroeg stadium bepalen of ver-

zorging echt iets voor hen is. 

Langer thuis

De thuiszorg kent ook personeels-

tekorten, maar daar speelt nog iets

anders. 

Naast de voorzieningen via de WMO

(huishoudelijke hulp en hulpmiddelen

die via de gemeente worden gere-

geld) is de persoonlijke verzorging

en verpleging geregeld via de Zorg-

verzekeringswet. Die hulp wordt

grotendeels gefinancierd met de

zorgpremie door de zorgverzeke-

ringsmaatschappijen.

Om de stijging van die premie binnen

de perken te houden, maken verze-

keringsmaatschappijen budgetaf-

spraken (maximering van het aantal

uren zorg) met gecontracteerde thuis-

zorginstellingen. Het gevolg is dat

sommige instellingen in september/

oktober hun budget hebben opge-

bruikt en een opnamestop moeten

instellen. 

Niet-gecontracteerde thuiszorgin-

stellingen springen in het gat wat

de gecontracteerde instellingen laten

ontstaan. Hoewel ze maar 75% ver-

goeding per uur krijgen worden ze

niet beperkt door budgetafspraken,

ergo zij leveren meer zorg per cliënt.

Door deze ontwikkeling verliezen

de verzekeraars de controle over de

stijging van de zorgkosten en dus

de stijging van de zorgpremie. In

zijn brief van 14 mei aan de Tweede

Kamer dreigt de minister nu via wet-

telijke maatregelen alleen nog ge-

Hoe staat het met het Pact voor
de ouderenzorg?

Minister van VWS, Hugo de

Jonge, heeft begin 2018 een

ambitieus programma ter ver-

betering van de ouderenzorg

gepresenteerd: Het Pact voor

de Ouderenzorg.

Dat Pact kent een drietal pro-

gramma's: (verbetering van) de

verpleeghuiszorg; de zorg bij

langer thuis wonen en bestrij-

ding van eenzaamheid. 
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contracteerde zorg toe te staan. Dat

zal echter door de budgetafspraken

leiden tot wachtlijsten in de thuiszorg.

Nu ook de laatste verzorgingshuizen

gaan sluiten, neemt het aantal ge-

bruikers van thuiszorg alleen maar

toe. Het blijft lastig om beschikbare

zorg en een betaalbare premie in

één vat te gieten, maar 80+’ers kun-

nen niet een half jaar zonder zorg.

Eenzaamheid

Door de sluiting van de verzorgings-

huizen door de rijksoverheid moeten

ouderen, met ondersteuning, langer

in de eigen woning verblijven, vaak

alleen of met een dementerende

partner. Het is dan ook niet ver-

wonderlijk dat het gevoel van een-

zaamheid onder ouderen de laatste

vier jaar is geëxplodeerd.

Met de Coalitie tegen de Eenzaam-

heid wil minister De Jonge initiatieven

ter verlichting van die eenzaamheid

activeren. Inmiddels zijn er al een

groot aantal initiatieven van de grond

gekomen, o.a. het Automaatje pro-

ject van de KNVG/NVOG samen met

de ANWB.

De belangrijkste stap moet echter

nog grotendeels worden uitgevoerd:

iedere gemeente moet een actief

beleid ontwikkelen om iedere 75’er

te benaderen (liefst jaarlijks) en pro-

gramma's ontwikkelen tegen die

eenzaamheid.

SIMON KOPPES

LID COMMISSIE ZORG, WELZIJN EN WONEN

KNVG/NVOG  

 Wist u dat...
• ook dit jaar op 4 mei door het

bestuur van de Federatie –

mede namens u – een krans ge-

legd  is op het monument voor

gevallenen op het Strijpcom-

plex tijdens de plechtige her-

denking die daar jaarlijks door

de Philips-directie georgani-

seerd wordt?

• het alsmaar onrustige beurs-

klimaat voortdurend een neer-

waartse druk uitoefent op de

dekkingsgraad?

• het beursklimaat onrustig is

door dreigingen van handels-

oorlogen (met China) en van

echte oorlogen (met Iran) van-

uit de USA?

• meneer Trump zich dus met

uw pensioen zit te bemoeien?Nu ook de laatste verzorgings-

huizen gaan sluiten, neemt het

aantal gebruikers van thuiszorg

alleen maar toe.
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De begunstigersbijeenkomst werd ge-

opend door de voorzitter, Roel Fon-

ville, met een speciaal woord van

welkom aan de gastsprekers, de heren

de Jong en van der Leegte.

In zijn inleidende opmerkingen stond

hij stil bij de beleidsdekkingsgraad

van het Philips Pensioenfonds en

maakte hij aan de hand van een gra-

fisch overzicht duidelijk dat, mede

onder invloed van de inbreng van de

Federatie, het indexatiebeleid is aan-

gepast waardoor de indexatie dit jaar

40% hoger is. Die verhoging komt

tot stand door het besluit om de on-

dergrens voor indexatie te verlagen

van 116% naar 110%.

Vervolgens maakte hij zichtbaar dat

veel van de grote bedrijfstakpen -

sioenfondsen in de gevarenzone zitten

en er voor velen een korting op het

pensioen dreigt. Met een dekkings-

graad van zo rond de 119% staat

het Philips Pensioenfonds er relatief

goed voor en bestaat die dreiging

niet.

Grote vraag is, nu al een aantal jaren,

hoe het nieuwe pensioenstelsel er uit

gaat zien.  Hij sluit zijn korte inleiding

af met een klemmende oproep om

mee te doen aan de verkiezing voor

het Verantwoordingsorgaan van het

Philips Pensioenfonds.

Vervolgens is het woord aan de beide

gastsprekers waarbij Hans de Jong

op boeiende wijze zichtbaar maakt

in welke richting Philips zich ontwik-

kelt. 

Begunstigersmiddag 2019

De jaarlijkse bijeenkomst voor

de begunstigers van de Federatie

vond op 10 april 2019 plaats. 

Naast de begunstigers waren

ook de leden van de Landelijke

Belangenvereniging van Philips

Gepensioneerden uitgenodigd

alsmede de bestuursleden van

de lid-verenigingen. 
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De uitdagingen en kansen van de 

digitalisering van de gezondheidzorg

staan daarbij centraal. Deze ontwik-

keling zal op vele fronten de gezond-

heidszorg wereldwijd beter en be-

taalbaarder maken. De uitdagingen

liggen in het feit dat de juiste niches

moeten worden uitgekozen en veelal

kan dat alleen door goede samen-

werking met specialisten (databeheer,

-opslag en analyse). De vele moge-

lijkheden worden ook verkend door

veelbelovende startups een overna-

mebod te doen. Maar ook prozaïsche

doch moeilijke vraagstukken komen

aan de orde zoals: hoe geef ik een

stuk software een 12 NC, zodat fac-

turering mogelijk is?  

Na de pauze weet Wim van der Leegte

het gehoor te boeien met een pak-

kende terugblik op zijn loopbaan bij

VDL. 

Hij kan terugblikken aangezien de

tweede generatie onder leiding van

zoon Willem van der Leegte het roer

van de business heeft overgenomen. 

Het blijft een fantastisch verhaal hoe

VDL, opgericht door zijn vader in

1953, van een bijna faillissement in

1966 onder Wim van de Leegte eerst

consolideerde en via overnames uit-

groeide tot een onderneming met

104 bedrijven, 17000 Fte’s en bijna 6

Miljard omzet in 2018. In zijn betoog

viel op hoe simpel en consistent de

overnamestrategie is: we betalen geen

goodwill, we kopen alleen bedrijven

die we begrijpen en we concentreren

ons op geografische ligging in streken

waar wij de taal beheersen (Nederland,

Vlaams-België, Duitsland). Het be-

trekken van de uitvoerende staf bij

het verbeteren van de bedrijfsresultaten

vormt een sleutelfactor. Bijzonder trots

was hij op de overname van ETG, de

voormalige Philips Machinefabrieken,

waar zijn vader ooit is begonnen.

Hiermee werd VDL een drijvende

kracht voor het ASML-concern.

Gelet op de groep genodigden

was (naar achteraf bleek terecht)

ingeschat dat de capaciteit van

het inmiddels vertrouwde motel

van der Valk te gering zou kun-

nen zijn en was gekozen voor

het Mikrocentrum in Veldhoven.

In de ochtend vond daar de

jaarlijkse Algemene Ledenver-

gadering van de LBPG plaats.
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Op 10 april werd de jaarlijkse ALV van de LBPG gehouden, een geanimeerde vergadering met een grote opkomst.

Voor een uitgebreid verslag zie www.lbpg.nl.

Algemene Ledenvergadering LBPG

Uitslag VO-verkiezingen 
Inmiddels is de uitslag bekend geworden van de verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan (VO) van het Philips

Pensioenfonds. In de komende 4 jaar zullen in het VO wederom 3 zetels door kandidaten van de Federatie worden

bezet en 1 zetel gaat naar het FNV. De Federatie heeft de eerste 3 kandidaten van de stemlijst voorgedragen:

                 Eric Coutinhou                                          Roland Takken                                         Ad Verhagen

Het algemeen bestuur van het PPF zal de kandidaten benoemen na afronding van de benoemingsprocedure. Zodra

dit bekend is zullen wij U hierover via onze websites berichten.  

De Federatie wil alle kandidaten: Frank Altena, Eric Coutinho, Gerard Jacobs, Fred van Ommen, Roland Takken,

Wim Vaatstra en Ad Verhagen, hartelijk danken voor hun kandidatuur op de lijst van de Federatie.

Verder gaat onze dank uit naar de leden die afscheid nemen van het VO, Henk Hannemann en voorzitter Peter

Boost. Zij hebben, samen met Ad Verhagen die herkozen is, de gepensioneerden uitstekend vertegenwoordigd.
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Na vele jaren als regiovertegenwoordiger West

NL nam Frans van der Post afscheid onder dank-

zegging van de voorzitter Roel Fonville.

Algemene Ledenvergadering FPVG

Op 17 april j.l. vond in Vught de

46ste ALV van de Federatie plaats.

Voor een uitgebreide impressie

zie www.federatie.nl . 

Gepensioneerdenvertegenwoordigers in het PPF-

bestuur Rene ter Huurne en Coen Reuvers lichten

onder meer de recente ontwikkelingen van de

dekkingsgraad toe.

Els Verhoeven ontvangt als dank voor haar ja-

renlange bijdrage als secretaresse van de Federatie

de titel van 'Buitengewoon FPVG-lid' uit handen

van Roel Fonville bij gelegenheid van haar af-

scheid.
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SB.: Wat zie je als de belangrijkste

taak van het Verantwoordingsorgaan

en op welke beleidsterreinen richt

het VO vooral de aandacht?

PB.: De taak van het VO is het ver-

antwoording afnemen van het Be-

stuur over het uitgevoerde beleid

en de beleidskeuzes voor de toe-

komst en daar een oordeel over te

geven. Verder wordt het VO gevraagd

advies te geven aan het Bestuur

over beleidsaangelegenheden zoals

o.a. uitvoeringsovereenkomsten, in-

tern toezicht, communicatie en voor-

lichting, overdrachten van pensioen-

verplichtingen, klachten- en geschil-

lenprocedure.

SB.: Hoe gaat het VO te werk? 

PB.: In de wet Versterking bestuur

pensioenfondsen van 1 juli 2014

zijn de verantwoordelijkheden en

de bevoegdheden van het VO strak

geregeld. Van het VO wordt verwacht

dat het o.a. een oordeel kan geven

over het uitgevoerde beleid. De daar-

voor noodzakelijke kennis en ervaring

worden door de leden gezamenlijk

ingebracht, dus ieder met de eigen

kwaliteiten en achtergrond als deel-

nemer van het fonds. Ik vergelijk

het wel eens met de juryrechtspraak

in bijvoorbeeld USA waarbij het pro-

ces wordt gevoerd door de profes-

sionals (advocaten en rechters) en

de jury, bestaande uit gewone bur-

gers, gezamenlijk een oordeel geven

over de bevindingen. Als lid van het

VO zul je bijv. het gevoerde beleid

van het bestuur eerst tegen het licht

houden vanuit het belang van je ei-

gen achterban, om daarna te zien

tot welk oordeel je gezamenlijk als

VO kunt komen.

SB.: Waarover heeft het algemeen

bestuur in de afgelopen periode

vooraf om advies gevraagd? 

PB.: Als voorbeelden van adviesaan-

vragen wil ik noemen; de overeen-

komst tussen sociale partners over

de vaste premie voor de nieuwe

pensioenregeling CDC2019-2021,

de implementatie van de wet auto-

matische overdracht van kleine pen-

sioenen, de uitvoeringsovereenkom-

sten tussen PPF en de ondernemin-

gen Royal Philips en Signify en het

beloningsbeleid van PPF.

SB.: Was de informatieverschaffing

aan het VO van de zijde van het Al-

gemeen Bestuur van PPF tijdig en

volledig?

PB.: Wetgeving blijkt gevoelig voor

interpretatie, zo ook bij het advies-

recht, respectievelijk adviesplicht van

het VO. Dat heeft wel eens geleid

tot tegengestelde inzichten tussen

bestuur en VO.  Inmiddels is het de

regel geworden dat; ‘in geval van

twijfel altijd advies vragen voor een

voorgenomen besluit’. In het recente

Oordeel 2018 merkt het VO op; “In

de relatie met de uitvoerende en

Interview met Peter Boost, 
scheidend voorzitter van het VO
Peter Boost heeft er 3 jaar als voorzitter van het Verantwoordings-

orgaan van het Philips Pensioenfonds op zitten. Ook daarvoor was

hij al een periode lid van het VO. 

Nu neemt hij afscheid en is het tijd voor een terugblik. Aan de

hand van een aantal vragen geeft Peter Boost wat meer inzicht in

het functioneren van het VO in de afgelopen periode.
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niet-uitvoerende bestuursleden er-

vaart het verantwoordings-orgaan

een positieve ontwikkeling naar open

en constructief overleg, met oog

voor de onderscheiden rollen. In dat

verband oordeelt het verantwoor-

dingsorgaan positief over het infor-

matie- en overlegtraject leidend tot

een nieuwe CDC-overeenkomst

2019-2021 en het daarmee verbon-

den besluit in najaar 2018 (deels) te

indexeren”.

SB.: Het VO kent drie geledingen:

vertegenwoordigers van de gepen-

sioneerden, de werknemers en (bij

PPF ook) de werkgever. Hoe kijkt je

terug op de samenwerking met de

overige geledingen in het VO?

PB.: Bij het interne overleg van het

VO staat de beoordeling van “even-

wichtige belangenafweging” van

alle betrokkenen bij het fonds cen-

traal. Met de invoering van de CDC-

regeling in 2014 (de premieafdracht

werd gemaximeerd voor een periode

van 5 jaar) is een extra dimensie

aan de belangenafweging geïntro-

duceerd. Dit heeft erin geresulteerd

dat in een aantal gevallen het VO

niet tot een advies is kunnen komen

omdat het verschil in inzicht van de

geledingen onoverbrugbaar was. In

de pers wordt met betrekking tot

pensioenen vaak een conflict tussen

generaties breed uitgemeten. Echter,

bij PPF is het niet zozeer een conflict

tussen generaties maar een belan-

genconflict tussen pensioenregelin-

gen, zoals het Hoofd Opinie van

het Eindhovens Dagblad Chris Pau-

lussen ook terecht analyseerde. Het

VO heeft dus moeten leren hoe hier

mee om te gaan, maar dat is niet

ten koste gegaan van de onderlinge

verhoudingen. Ik zal goede herin-

neringen bewaren aan de samen-

werking met de collega’s van het

VO en ook van PPF.

SB.: Er is nu enige jaren ervaring

met de nieuwe structuur van het

VO. Wat zou je op grond van deze

eerste ervaringen willen veranderen

aan de samenstelling en taken en

bevoegdheden van het VO? 

PB.: Ik wil een opmerking maken

over bestuurlijke organisatie ofwel

de ‘governance’. Zoals eerder op-

gemerkt zijn de taken en bevoegd-

heden van het VO geregeld bij wet.

Dit is ook zo voor de samenstelling

van de leden van het VO, die een

afspiegeling van de populatie van

het fonds moet zijn. Van de in totaal

6 (gewone) leden zijn er daarom 4

namens de gepensioneerden, 1 na-

mens werknemers en 1 namens de

werkgevers. Bij PPF is het zo dat

voor besluiten van het VO een sta-

tutaire meerderheid is vereist welke

bepaalt “een meerderheid én tevens

een stem uit minstens twee (van de

drie) geledingen”. De wet regelt

echter slechts one-man-one-vote.

Het PPF-bestuur beargumenteert de

inperking van het stemrecht met de

stelling “dat geen enkel onderdeel

van het fonds zelfstandig de dienst

mag uitmaken”. Naar mijn mening

is dat een overbodige zorg want

het VO adviseert, maakt geen beleid

en maakt dus ook niet de dienst uit.

Het bestuur besluit en blijft te allen

tijde verantwoordelijk. Hoewel het

regelement recent enigszins is aan-

gepast om aan de bezwaren van de

geleding ‘gepensioneerden’ tege-

moet te komen, blijft deze inperking

van het stemrecht een uitzondering

in pensioenland. Ik volg ook de dis-

cussie of de ‘governance’ wel opti-

maal is geïmplementeerd door de

pensioenfondsen? Zo ligt er een

voorstel om het Intern Toezicht en

het VO te vervangen door een ex-

terne Raad van Toezicht, tenminste

voor grote fondsen, waartoe ook

PPF wordt gerekend. We zullen zien,

of en hoe de wetgever in de toe-

komst de governance gaat aanscher-

pen.

Ik kijk met voldoening terug op mijn

betrokkenheid bij de governance

van het PPF. Ik besef ook dat dit een

transitieperiode zal blijken te zijn

naar een nieuw landelijk pensioen -

akkoord. De uitvoering daarvan zal

geen eenvoudige taak zijn en ik

wens mijn ex-collega’s en opvolgers

dan ook veel wijsheid en succes bij

de uitoefening van hun taak.

SB.: Peter bedankt voor het interview

en we wensen je alle goeds in de

toekomst.

Echter bij PPF is het niet zo

zeer een conflict tussen gene-

raties maar een belangencon-

flict tussen pensioenregelin-

gen
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