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FPVG-SECRETARIS, JOS DUCHEINE

Van de redactie

Het voorjaar is voor de Federatie een drukke tijd. Het dagelijks be-
stuur en het secretariaat is in de weer met het vormgeven van de
Begunstigersmiddag en de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
Bij het verschijnen van de nummer van het Senioren Bulletin kijken
we met tevredenheid terug op zowel de Algemene Ledenverga-
dering als de Begunstigersmiddag.
Het verslag van de Begunstigersmiddag treft u in dit nummer aan.

We publiceren in dit nummer ook
het Beleids- en werkplan voor dit
jaar.
Op 4 mei vond weer de jaarlijkse
dodenherdenking plaats bij het
monument voor de gevallen Phi-
lips collega’s in de tweede we-
reldoorlog. We geven een korte
beschrijving. En natuurlijk nemen
wij ook weer het kwartaalverslag,
over het eerste kwartaal van 2015,
van het Philips Pensioenfonds over.
Bijzondere aandacht vragen wij
voor de brief, in dit Senioren Bul-
letin, aan de contribuanten van
ons fonds juridische reserve. In de
brief legt het bestuur uit hoe in
de toekomst van dat fonds ziet
en vraagt daarvoor de medewer-
king van de mensen die in het
fonds gestort hebben.

DE REDACTIE.

Tijdens de Algemene Ledenver-
gadering is veel aandacht uitge-
gaan naar het advies van de com-
missie Quo Vadis. Voor meer toe-
komstbestendigheid adviseren zij
voor de Federatie een verandering
van een vereniging van lidvereni-
gingen naar een vereniging met
individuele Philips gepensioneer-
den als leden. Meer daarover leest
u in een kort verslag van de Alge-
mene Ledenvergadering, verderop
in dit nummer. Maar natuurlijk
start dit nummer weer met Van
de Bestuurstafel. Daarin beschrijft
onze voorzitter waar wij als Fe-
deratie mee bezig zijn en wat ons
bezig houdt. U kunt ook kennis
nemen van een verkorte versie
van ons jaarverslag over 2014. Het
volledige jaarverslag kunt u lezen
op onze website www.federatie.nl
onder “Publicaties”.

Kopij
De redactiecommissie ont-
vangt graag artikelen en/of in-
gezonden brieven van lezers
van het Senioren Bulletin (SB)
die relevant zijn voor gepen -
sioneerden en Philips gepen -
sioneerden in het bijzonder.
Plaatsing, al dan niet verkort,
in een volgend SB wordt be-
oordeeld door de redactie en
moet niet in strijd zijn met de
doel stelling van de Federatie.
Bijdragen voor het september-
nummer zijn welkom tot 14
augustus 2015.

Uitslag verkiezingen 
Verantwoordingsorgaan
Bij de recente verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan voor
het Philips Pensioenfonds zijn 15677 stemmen uitgebracht, waarvan
12389 op de kandidaten van de Federatie.
Het resultaat is dat 3 van de kandidaten van de Federatie zitting
kunnen nemen in het Verantwoordingsorgaan om de Philips 
gepensioneerden te vertegenwoordigen.
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Het pensioenfonds heeft besloten
de pensioenen dit jaar niet te
verhogen omdat de dekkings-
graad beneden het vereist eigen
vermogen van 116 % ligt. Toe-
vallig was de inflatie niet hoog.
Het pensioenfonds indexeert vol-
gens haar reglement niet de CPB
prijsindex voor consumenten,
maar de afgeleide index, die ligt
meestal lager en kwam dit jaar
op -0,1% uit. 
Voor de actieven is de situatie
nog ernstiger. De 24% van de
loonsom die Philips afdraagt is
niet genoeg om de 1,85% pen -
sioenopbouw te realiseren. Daar-
om wordt er nu geput uit de
premiereserve van € 100 miljoen.
De premiereserve die was bedoeld
voor de indexatie van de loon -
inflatie. Daar wordt nu dus ook
vanaf gezien omdat deze reserve,
zoals het zich nu laat aanzien,
ook de komende jaren nodig zal
zijn voor de 1,85% opbouw. 
Op 15 april was de Algemene 
Ledenvergadering(ALV) van de
Federatie. Piece de resistance was
het rapport van de Quo Vadis

commissie die door het bestuur
was benoemd om na te denken
over de toekomst van de Federa-
tie. De richting die de commissie
aangeeft is de federatie om te
vormen tot een vereniging die
zich primair toe legt op de 
financiële belangenbehartiging
van gepensioneerden richting 
Philips en het Philips Pensioen-
fonds, naast de financiële belan-
genbehartiging op nationaal 
niveau. Leden van de vereniging
zijn natuurlijke personen. Dit
schept dan ook de mogelijkheid
om een positie te geven aan de
begunstigers, een groep die een
belangrijke financiële bijdrage
levert aan de Federatie. De aan-
gesloten verenigingen waarderen
de belangenbehartiging die de
federatie doet op het gebied van
pensioenen richting het Pen -
sioenfonds en Philips en vinden
dat dit ook in de toekomst voorop
moet staan. Echter men maakt
wel een aantal belangrijke kant-
tekeningen: in de eerste plaats
maakt men zich zorgen over het
behoud van leden, niet in de

Van de bestuurstafel

In de eerste maanden van het jaar organiseert de Federatie altijd
de begunstigersbijeenkomst. Dit jaar was er gelegenheid om ken-
nis te maken met Roel Wijmenga, de nieuwe onafhankelijke pro-
fessionele voorzitter van het Algemeen Bestuur van het Philips
Pensioenfonds(PPF). Daarnaast was er een presentatie van een me-
dewerkster van het PPF Anita Joosten, over de invloed van het
nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK) op het beleid van het PPF.
Belangrijkste punt uit het nFTK is dat de risico opslagen worden
verhoogd. Dat betekent dat aleer van indexeren van pensioenen
sprake kan zijn een hogere dekkingsgraad  vereist is. Voor het PPF
resulteert dit in een verhoging van de vereiste dekkingsgraad met
ongeveer 5 punten. Geen leuk verhaal, maar wel helder.
De belangstelling voor de begunstigersmiddag was prima.
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laatste plaats van de leden met
een Philips verleden, maar zonder
Philips pensioen; in de tweede
plaats is men bezorgd over de
relatie met Philips en de subsidie
die de verweesde verenigingen
van Philips ontvangen. Ledenbe-
houd en - groei is zeer belangrijk,
voor de legitimiteit en draagvlak
van de nieuwe vereniging alsme-
de de financiële middelen. Het
bestaande zorgcollectief via het
IAK was het derde zorgpunt. Hier-
in participeren nu alle leden van
verenigingen aangesloten bij de
Federatie – ook de niet ex-Philips
werknemers in het collectief. De
feedback van de vergadering
wordt door het Federatiebestuur
meegenomen in een verder plan
van aanpak.
Gelet op de policy van Philips om
Pensioenen te “de-risken” worden
de risico’s steeds meer verschoven
richting deelnemers  van het Pen-
sioenfonds. De gepensioneerden
zitten niet aan de CAO-tafel. De
eerste formele mogelijkheid voor
gepensioneerden om een oordeel
te geven is pas na het onderhan-
delingstraject, als de nieuwe uit-
voeringovereenkomst wordt voor-
gelegd aan het Algemeen Bestuur
van het pensioenfonds. Echter,
de gepensioneerden in het Alge-
meen Bestuur van het pensioen-
fonds kunnen en mogen dat oor-
deel niet uitsluitend geven vanuit
het perspectief van de gepensio-
neerden. De Pensioenwet eist na-
melijk dat een bestuurslid een
evenwichtige belangenafweging
maakt. De belangen van de werk-
gever en werknemer hebben ge-
prevaleerd in de cao afspraken,
dus je komt als gepensioneerde
bestuurder van het fonds regel-
matig in dwangposities terecht.
Op zo’n moment moet de Fede-

ratie als belangenbehartiger voor
de gepensioneerden op kunnen
treden. Omdat daarvoor in ons
polderlandschap geen formele
overleg route bestaat, is een juri-
dische procedure dan een moge-
lijke weg om de belangen van de
gepensioneerden te behartigen.
Zeker nu de overheid onze pen-
sioenen steeds verder uitkleedt
en de belastingen voor ouderen
verzwaart. Wanneer zo’n situatie
zich voordoet is niet goed te voor-
spellen. Het is in zo’n situatie
noodzakelijk om snel te kunnen
handelen en daarvoor direct vol-
doende middelen beschikbaar te
hebben. Om slagvaardig op te
kunnen treden wil het bestuur
kunnen beschikken over een
“weerstandskas” met deze be-
stemming. Daarom wil het bestuur
van de Federatie het fonds juri-
dische reserve in stand houden.

Ondanks een uitstekend beleg-
gingsresultaat van het PPF gaat
de dekkingsgraad niet omhoog.
De reële dekkingsgraad daalt
zelfs en ligt nu onder de 80%!
De dalende rente zorgt ervoor
dat de rente waarmee de ver-
plichtingen worden uitgerekend
steeds lager wordt. Het ruime
kredietbeleid Mario Draghi van
de Europese Centrale Bank(ECB)
zorgt hier voor.
Dit is een gevaarlijke koers van
de ECB; het holt de besparingen
uit. De lage rente is  bedoeld om
de economie aan te jagen, maar
leidt tot op heden niet tot zicht-
bare structurele economische her-
vormingen in de zuidelijke landen
van de euro zone. Het goedkope
geld lijkt vooralsnog de regerin-
gen alleen maar lui te maken.
Dat levert het gevaar van de zo-
veelste financiële bubbel op! 

Het pensioenfonds wil meer risi-
covol gaan beleggen om de am-
bities waar te kunnen maken.
Aan die potentiële upside van
meer rendement zit duidelijk ook
de potentiële downside van een
groter verlies. Daarom is de ver-
eiste dekkingsgraad met 5 punten
toegenomen. Kortom, doordat
er veel meer risico’s door Philips
richting Pensioenfonds zijn ge-
schoven wordt de vereiste dek-
kingsgraad hoger en de kans op
indexatie lager.

Inmiddels zijn de verkiezingen
voor het Verantwoordingsor-
gaan(VO) van het Philips Pen -
sioenfonds achter de rug.
De Federatie heeft veel aandacht
besteed aan de communicatie
rond deze verkiezingen. Naast
de presentatie van de kandidaten
in de kieskrant van het Pen -
sioenfonds is er een speciale brief
naar alle begunstigers en leden
van de aangesloten verenigingen
gegaan om op te roepen om te
gaan stemmen. Het Verantwoor-
dingsorgaan heeft in het nieuwe
bestuursmodel een ruimere taak
en bevoegdheid. Daarnaast is het
Verantwoordingsorgaan een af-
spiegeling van de aangeslotenen
bij het fonds, hetgeen betekent
dat vier van de zes leden gepen-
sioneerden zullen zijn. Het is daar-
om van groot belang dat er kwa-
litatief goede vertegenwoordigers
van gepensioneerden in het Ver-
antwoordingsorgaan plaats ne-
men. We hebben er het volste
vertrouwen in dat onze kandi-
daten uitstekend zijn toegerust
zijn voor hun taak. 

ROEL FONVILLE, VOORZITTER
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van het ledenbestand in combi-
natie met voorziene uitdagingen
in de toekomst heeft het bestuur
doen besluiten een commissie
“Quo Vadis FPVG” in te stellen.
Het eindrapport van deze com-
missie vindt U elders in de docu-
menten voor de ALV.

In 2014 introduceerde het Philips
Pensioenfonds(PPF) conform de
wet zijn nieuwe bestuursvorm.
Het College van Beheer werd ver-
vangen door een Algemeen Be-
stuur (AB), bestaande uit drie uit-
voerende leden (voorheen leden
van het Directiebureau), drie
werkgeversleden, drie werkne-
mersleden en twee gepensioneer-
denleden. In overeenstemming
met de wet is de stemverhouding
gewijzigd ten nadele van de ge-
pensioneerden, maar het veto-
recht per geleding is behouden
gebleven. Het AB staat onder lei-
ding van een onafhankelijk voor-
zitter (Roel Wijmenga). Inmiddels
is er een regelmatig informeel
overleg tot stand gebracht tussen
een delegatie uit het AB van het
PPF en een delegatie van het DB
van de Federatie. Dit overleg
wordt als heel nuttig, open en
constructief ervaren.

In 2014 startten wij ook met de
voorbereiding voor de verkiezin-
gen van het bij deze nieuwe or-
ganisatievorm behorende Ver-

antwoordingsorgaan, waarin vier
gepensioneerden zitting zullen
hebben, naast een werkgeverslid
en een werknemerslid.

Het is het PPF in 2014 op zich
goed vergaan. In april bleek mede
op aandringen van de Federatie
een kleine indexatie van 0,3%
mogelijk. Aan het eind van het
jaar was de dekkingsgraad 114,
ruim boven de vereiste dekkings-
graad van 110. In de loop van
2014 besloot het PPF het percen-
tage beleggingen in vastrentende
waarden te verlagen van 70 naar
60%. De naar verwachting daar-
mee te realiseren hogere rende-
menten zouden naar de toekomst
de kans op indexatie moeten ver-
hogen. We moeten ons wel reali-
seren dat daarmee ook het vereist
eigen vermogen stijgt.
De politiek kon het ook in 2014
niet laten aan onze pensioenen
te blijven knabbelen. Onder grote
politieke druk werd op de valreep
in de eerste kamer het wetsont-
werp voor een vernieuwd finan-
cieel toetsingskader, kort nFTK
aangenomen. Argumenten, noch
tegendruk vanuit ouderenorga-
nisaties hielpen hiertegen. Kort
gezegd houdt het nFTK in dat de
pensioenfondsen hogere buffers
moeten aanhouden en dat er pas
mag worden geïndexeerd als dat
ook tot in de verre toekomst mo-
gelijk zal zijn. Voor het PPF bete-

Terugblik 2014

Voor de Federatie begon 2014
met de mededeling van haar
voorzitter, Nico Bruijel, dat hij
zich na twee termijnen niet meer
verkiesbaar wilde stellen. Gege-
ven zijn actieve leiding van de
Federatie was het duidelijk dat
hij hiermee een moeilijk op te
vullen gat achter liet. Het duurde
dan ook tot het najaar voordat
het bestuur in Roel Fonville een
waardig opvolger vond. In de
tussenliggende periode nam het
zittende bestuur onder leiding
van de vice voorzitter de lopende
zaken waar.
De eerste van die zaken waarmee
het bestuur werd geconfronteerd,
was de differentiatie van de con-
tributie. Met name in de PVGE
met zijn groot aantal leden zon-
der Philips pensioen bestond on-
vrede over het feit dat de contri-
butie voor deze leden gelijk was
aan die voor de leden met een
Philips pensioen, terwijl het
zwaartepunt van de belangen-
behartiging van de Federatie bij
de Philips gepensioneerden ligt.
Een voorstel voor contributiedif-
ferentiatie haalde op de Alge-
mene Ledenvergadering(ALV) in
eerste instantie niet de vereiste
meerderheid. Dat maakte een
extra ALV noodzakelijk waarop
het voorstel met overgrote meer-
derheid werd aangenomen.
De veranderende samenstelling

Jaarverslag 2014

Hier wordt een verkorte versie van het jaarverslag 2014 weerge-
geven. Het volledige jaarverslag is te vinden op de website van de
Federatie www.federatie.nl , onder “Publicaties”.
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kent dat dat de met het vereist
eigen vermogen samenhangende
dekkingsgraad stijgt naar 116
(door nFTK én risicovoller beleg-
gen). Volledig indexeren mag pas
bij een dekkingsgraad van 125.
Met een dekkingsgraad van 114
zijn we dus weer in een situatie
beland waarin het opstellen van
een herstelplan noodzakelijk is.
Kortom geen vreugdevolle afslui-
ting van het jaar.

Tot slot. 2014 was ook het jaar
van de brede maatschappelijke
discussie over het toekomstige
pensioenstelsel. In plaats van te
kijken hoe “het beste stelsel ter
wereld” op punten kan worden
verbeterd lijken velen in de poli-
tiek te opteren voor een mini-
malistisch stelsel met individuele
aanvullingen. Het is in de schoot
der toekomst verborgen hoe dat
voor de gepensioneerden zal uit-
werken.

De verenigingen
De tendens dat steeds minder
verenigingen financieel gesteund
(kunnen) worden door lokaal ma-
nagement zet door. In 2014 kon
de Federatie 14 “verweesde”ver-
enigingen financieel ondersteu-
nen dank zij de bijdrage van 
Philips Benelux.
Voor de komende jaren zal de
hoogte van die bijdrage per 
vereniging zeker onder druk 
komen staan.

Begunstigers
Het aantal begunstigers van de
Federatie is in 2014 afgenomen
van 1921 naar 1762. Philips me-
dewerkers die met pensioen gaan
worden uitgenodigd in te schrij-
ven voor een jaar gratis abonne-
ment op het Senioren Bulletin

om daarna te beslissen of zij be-
gunstiger of betalend abonnee
zouden willen worden. Eind 2014
hadden 146 nieuw gepensioneer-
den een gratis abonnement, 17
minder dan vorig jaar.
Het aantal betalende abonnees
op het Senioren Bulletin is in
2013  gedaald van 318 naar 295.

Vergaderingen van Bestuur en
Dagelijks Bestuur
In 2014 kwam het Bestuur van
de Federatie 5 keer in vergadering
bijeen..
Tijdens die vergaderingen stonden
als vaste punten op de agenda:  
- Het verslag van de bestuurs -
leden-regiovertegenwoordigers
over de verenigingen en de acti-
viteiten in hun regio.
- De onderwerpen die aan de
orde waren in het College van
Beheer / Algemeen Bestuur van
Philips Pensioenfonds. Veel aan-
dacht is besteed aan de ontwik-
kelingen rondom het nieuwe 
Financiële Toetsingskader en de
invloed daarvan op de dekkings-
graad van het pensioenfonds. 
- De bespreking van de verslagen 
van het Dagelijks Bestuur

- Ingekomen en uitgegane stuk-
ken.

Daarnaast is er in de vergaderin-
gen aandacht besteed aan de te
verwachten ontwikkelingen op
het gebied van wet- en regelge-
ving voor pensioenen.
De voorgenomen splitsing van
Philips is onderwerp van gesprek
geweest en de vergadering heeft
besloten om tegen de achter-
grond van dat voornemen per
brief bij Philips aandacht te vra-
gen voor de gepensioneerden en
behoud van rechten geclaimd.
Ook de belangenbehartiging op

landelijk niveau door de KNVG is
aan de orde geweest.
In de novembervergadering is
Roel Fonville benoemd tot voor-
zitter van de Federatie, nadat in
voorgaande vergaderingen over
de bestuurswisseling was gespro-
ken.
Ook de ontwikkelingen in de
Zorg en de consequenties daarvan
voor onze collectieve zorgver -
zekering 1482 kreeg weer de 
gebruikelijke aandacht.
Enkele malen is gesproken over
het subsidiebeleid ten aanzien
van zgn. verweesde verenigingen
en dat heeft geresulteerd in een
overeengekomen policy.
In het licht van gesignaleerde
ontwikkelingen en uitdagingen
is op basis van een notitie van
Slakhorst door de vergadering
besloten tot het instellen van de
commissie Quo Vadis FPVG,

Het Dagelijks Bestuur vergaderde
in 2014 20 keer. 
Aan de orde kwamen in eerste
instantie de onderwerpen die van
belang zijn van het functioneren
van de Federatie:
- Voorbereiden van de Bestuurs-
vergaderingen en de Algemene 
Ledenvergadering.

- Bepalen van onze inbreng in 
de Vergadering van Aangeslo-
tenen van het Philips Pensioen
fonds.

- De ontwikkelingen van de lan-
delijke belangenbehartiging, 
met name bij de KNVG.

- De informatie uit het College 
van Beheer / Algemeen Bestuur 
PPF.

- De voorbereidingen voor de Be-
gunstigersmiddag.

- Het voorbereiden van de subsi-
diegesprekken met Philips Elec-
tronics Benelux.
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Andere onderwerpen voor het
DB waren in 2014 o.a:
- De vernieuwing van de website 
van de Federatie

- Acties voor het vergroten van 
de leden aantallen van vereni-
gingen.

- Het overleg met PVGE.
- De protestbrief van de KNVG 
naar de cie. SZW van de Tweede 
Kamer

- Het overleg met het PPF
- Opstellen van een Extra Nieuws-
brief betreffende ontwikkelin-
gen rondom pensioen.

Ook was nog aan de orde, onze
juridische positie t.o.v. Philip en
PPF en de stand van zaken van
het fonds juridische reserve.

Landelijke belangenbehartiging:
KNVG
Voor de belangenbehartiging op
landelijk niveau vertrouwt de Fe-
deratie op de Koepel van Neder-
landse Verenigingen van Gepen-
sioneerden (KNVG). Zoals vorig
jaar gemeld heeft de KNVG zich
inmiddels erkenning verworven
als een vooraanstaande en seri-
euze belangenbehartiger van de
gepensioneerden. Bij alle discus-
sies wordt zij uitgenodigd en wel-
willend aangehoord. Inmiddels
moeten we helaas constateren
dat dat vooralsnog nog weinig
effect gesorteerd heeft. Verslech-
terende maatregelen zijn met
brede politieke steun aangeno-
men. Alleen PVV, SP, 55+ en vaak
het CDA kozen de kant van de
gepensioneerden.
De KNVG heeft daaruit lering ge-
trokken. Mede op advies van ex
Brandpunt journalist Ton Verlind
(lid van de communicatie com-
missie) voert de KNVG een meer
militante publicitaire koers, o.a.
met inzet van de sociale media.

De eerste bescheiden successen
qua aandacht in de media zijn
inmiddels zichtbaar. Alleen bij
toenemende aandacht van de
media mag ook die van de poli-
tiek verwacht worden.
Inmiddels heeft Martin van Rooij-
en, voorzitter van de KNVG, zich
kandidaat gesteld als nummer 2
op de lijst van 55+ voor de Senaat.
Bij de huidige prognoses is het
niet uitgesloten dat het geluid
van de KNVG weldra ook direct
in de Eerste Kamer te horen zal
zijn.
Daarnaast laat de KNVG onder-
zoeken of de regels omtrent het
nieuwe Financieel toetsingskader
(nFTK) strijdig zijn met het Euro-
pees recht en of een procedure
bij het Europees hof in Luxem-
burg kansrijk is.
Nadat in 2014 de KNVG en de
NVOG hun krachten hebben ge-
bundeld in een gemeenschappe-
lijke pensioencommissie is er in-
middels ook een gemeenschap-
pelijke zorgcommissie gevormd.
Zo kan er uit naam van een gro-
tere achterban stelling worden
genomen.

Commissie Zorg en Zorgverzeke-
ring.
Over het jaar 2014 zelf valt weinig
te melden. Over de aanloop in
november naar het jaar 2015 des
te meer. De Commissie Zorg en
Zorgverzekeringen (CZZV) kreeg
vrijwel geen klachten van bete-
kenis waar het collectief 1482
van IAK/VGZ betrof. Wel was er
irritatie over de gevolgen van
het z.g. preferentiebeleid en dat
betreft dan ongenoegen over de
verstrekking van generieke me-
dicijnen. Uiteraard kijken de
meeste verzekerden daar de ver-
zekeraar op aan. Echter bedacht

moet worden dat het de Minister
c.q. het Ministerie van Volksge-
zondheid Welzijn en Sport (VWS)
is die dat zo bedacht heeft. 

De contacten met IAK verlopen
in goede sfeer en in regulier over-
leg worden eventuele knelpunten
besproken en zo goed mogelijk
opgelost, in zoverre was het een
zorgeloos jaar. Een punt van zorg
is wel het gegeven dat Philips in
Nederland steeds kleiner wordt
en derhalve de aanwas van “nieu-
we klanten” voor collectief 1482
steeds minder. Dit kan op termijn
leiden tot extra vergrijzing. 
In het najaar van 2014 was het
weer mogelijk om collectief 1482
extra onder de aandacht te bren-
gen van oud Philips medewerkers
via een mailing van MyShop. Deze
gratis service van MyShop stellen
wij uiteraard  zeer op prijs.
Ongemakkelijk is het gegeven
dat het laatste Senioren Bulletin
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van het jaar verschijnt op het
moment dat de gegevens (pre-
mies en veranderingen etc.) voor
het nieuwe jaar nog niet bekend
zijn, zodat op de valreep met
een Nieuwsbrief gewerkt moet
worden.

De grote verzekeraars, waaronder
VGZ, waren dit jaar wel erg laat
met het bekend maken van de
nieuwe polisvoorwaarden c.q.
prolongatiebrieven. Dit heeft
vooral te maken met het beleid
van de Minister. Hierdoor kwa-
men wij voor verrassingen te
staan. Tot en met 2014 was de
basisverzekering van collectief
1482 een z.g. Naturapolis echter
met een extra faciliteit die het
mogelijk maakte de polis te ge-
bruiken als een Restitutiepolis.
Deze “extra” clausule stond in
de bijlage van de prolongatie-
brief. Tot onze spijt verviel voor
2015 dit punt dat een extra ga-

uit 2006 die wordt overruled door
een akkoord voor een nog niet
bestaande wet voor 2016. De kwa-
liteit en lagere kosten moeten ge-
stuurd worden door de verzeke-
raars. De Nederlandse Zorgauto-
riteit  zou de marktmeester zijn
maar is niet in beeld en het is de
Minister die de beslissingen neemt.
Voor en leek zou het voor de
hand liggen dat de Inspectie voor
de volksgezondheid de kwaliteit
bewaakt en niet de verzekeraar.
Bij klachten over de kwaliteit van
medicijnen verwijzen vandaag de
dag de apothekers naar de ver-
zekeraars. Op papier ziet de zorg-
wet voor 2016 er ongeveer het-
zelfde uit als die van 2006 maar
in de praktijk komt het er op neer
dat de rechten van patiënt / ver-
zekerde worden uitgehold. En
van marktwerking lijkt weinig
meer over te blijven. Uiteraard
spreekt men als eerste de verze-
keraar hierop aan maar in feite is
het de minister van VWS die voor
dit beleid verantwoordelijk is. Be-
houdens de drie genoemde dissi-
dente senatoren krijgt de minister
maar weinig tegengas. De CZZV
heeft het gevoel dat zij, o.a. dank-
zij de akkoorden achter de feiten
aanloopt.

Tot slot
2014 was een druk jaar op veel
onderdelen van het “pensioen-
dossier” waren er veranderingen.
Het Bestuur wil alle mensen die
zich ingezet hebben om het de
Federatie mogelijk te maken de
belangenbehartiging van gepen-
sioneerden in het algemeen en
Philips gepensioneerden in het
bijzonder, hartelijk danken voor
hun werk en inzet.

EINDHOVEN, MAART 2015.

rantie gaf voor vrije artsenkeuze.
Naar onze mening was deze wij-
ziging zonder nauwgezet door-
lezen van de stukken niet zonder
meer duidelijk. Overleg met IAK
en Philips heeft ertoe geleid dat
IAK alle verzekerden van 1482
via een extra brief heeft geïnfor-
meerd over de beschikbare ba-
sisverzekeringen voor 2015. Het
was prettig dat dankzij de goede
samenwerking de spoedbrief ge-
realiseerd kon worden. Voor 2015
werd een keuze gegeven uit: een
Budgetpolis, een Naturapolis en
een Restitutiepolis. Tot ons  on-
genoegen bleek de Restitutiepolis
circa € 5,- duurder dan de Natu-
rapolis. Naast een Nieuwsbrief
werd een uitgebreide tekst over
alle wijzigingen in de zorgpolissen
opgesteld t.b.v. de PVGE, die voor
verdere verspreiding zorg heeft
gedragen. De drie dissidente se-
natoren in de Eerste kamer heb-
ben het onderwerp vrije artsen-
keuze / second opinion nog eens
duidelijk onder de aandacht ge-
bracht, de pers heeft daar alle
aandacht aan gegeven. Alles bij-
een is het vrijwel onmogelijk dat
de wijzigingen van de basispolis
onopgemerkt zouden zijn geble-
ven.

Deze rommelige situatie kon ont-
staan omdat de Minister, via een
akkoord met de  verzekeraars, in
2015 wenste vooruit te lopen op
de nieuwe zorgwet voor 2016.
De Tweede Kamer was hiermee
al akkoord. De Minister wil ei-
genlijk van de restitutiepolis en
de second opinion af, zoveel is
ons de afgelopen tijd wel duidelijk
geworden. De CZZV als betrekke-
lijk leek heeft moeite om te be-
grijpen wat er in “zorgland” ge-
beurt. We hebben een zorgwet
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Per 1 juli 2014 is er als uitwerking
van de Wet Versterking Bestuur
Pensioenfondsen voor het Philips
Pensioenfonds een nieuwe be-
stuursvorm van kracht geworden.
In die nieuwe structuur maakt
een onafhankelijk voorzitter, die
o.a. tot taak heeft toe te zien op
de samenstelling en het functio-
neren van het bestuur, deel uit
van het bestuur. 
Hij, Roel Wijmenga, zal zich deze
middag presenteren en vervol-
gens zal Anita Joosten van het
Bestuursbureau Philips Pensioen-
fonds een toelichting geven op
beleidsaanpassingen als gevolg
van de nieuwe wet- en regelge-
ving. 
Daaraan voorafgaand houdt de
nieuwe voorzitter van de FPVG,
Roel Fonville, een inleiding. 
Na een korte introductie van zich-
zelf  geeft Fonville een toelichting

Begunstigersmiddag 2015

op een aantal ontwikkelingen
die hij gevat heeft onder de titel:
“De Federatie in een stormachtig
pensioenlandschap”.
In eerste aanleg staat hij stil bij
het punt “overheid en wetge-
ving”. Mede als gevolg van de fi-
nanciële crisis is de overheid, zo
stelt hij, de laatste jaren zeer ac-
tief geworden op het gebied van
wetgeving betreffende pensioe-
nen. Een van de meest recente
voorbeelden is het per 1 januari
2015 geïmplementeerde Witte-
veenkader. Het Witteveenkader
bepaalt de begrenzing van de
fiscale facilitering van de pen -
sioenopbouw. Zo is o.a. bepaald,
dat het maximaal fiscaal gefaci-
liteerde opbouw- percentage ver-
laagd wordt van 2,25 % naar
1,875% en dat de maximale pen-
sioengrondslag  € 100.000,- is.
Daarnaast is de overheid onder
verwijzing naar het probleem dat
het pensioenvermogen te laag is
om, mede door stijgende levens-
verwachting en door de huidige
lage rentestand, de pensioenen
te kunnen blijven garanderen ge-
komen met het nieuwe Financiële
Toetsingskader(nFTK). Het FTK is
het onderdeel van de Pensioen-
wet waarin de wettelijke finan-
ciële eisen aan pensioenfondsen
zijn vastgelegd.
Als oplossing voor het genoemde

probleem is in het nFTK gekozen
voor 5% extra verhoging van de
buffers, indexering alleen als die
ook voor  de toekomst is gega-
randeerd (toekomst bestendig in-
dexeren) en herstelplannen mo-
gen over 10 jaar worden uitge-
smeerd. (minder kans op korting).
De uitvoering van allemaal ver-
schillende regelingen zit vaak in
een pensioenfonds- zo ook bij
Philips- en dan moet het bestuur
een evenwichtige belangen af-
weging maken een, aldus Fonville,
schier onmogelijke taak!
Het nFTK wordt, aldus Fonville,
als een overgangsmaatregel ge-
zien op weg naar een nieuw pen-
sioenstelsel. We hebben een goed
pensioensysteem maar de over-
heid meent dat aanpassing en
versterking daarvan nodig is, ge-
zien de economische ontwikke-
lingen (crisis), demografie (ver-
grijzing), ontwikkelingen op de
arbeidsmarkt (meer dynamiek,
toename zzp’ers) en de behoeften
van mensen (meer transparantie,
meer keuzevrijheid). 
Er is een brede maatschappelijke
discussie geweest en de SER is
om advies gevraagd.
De gemiddelde premie die gere-
kend wordt voor een vast op-
bouw percentage is als grootste
probleem gesignaleerd.
De SER meent dat de ‘persoonlijk

Op 25 maart vond in Hotel Eindhoven weer de jaarlijkse bijeen-
komst voor  begunstigers plaats. Opnieuw mochten we ons ver-
heugen in een goede opkomst, hetgeen ongetwijfeld samenhangt
met de voortdurende aandacht die in de politiek en in de media
besteed wordt aan nieuwe  wet- en regelgeving op het gebied van
pensioenen.
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pensioenvermogen met collectie-
ve risicodeling’ een interessante
variant kan zijn voor de toe-
komst.
Fonville uit twijfels bij de vraag
of een ombouw van het systeem
wel echt nodig is. Naar zijn in-
schatting is een omvorming zeer
complex. Dat is goed voor we-
tenschappers en consultants, maar
een zwaar middel om het pro-
bleem van de premiemiddeling
op te lossen. 
Vervolgens wijdt hij een aantal
woorden aan de ontwikkelingen
bij Philips. Duidelijk is, dat Philips
afstand heeft genomen van het
Philips Pensioenfonds. Dat blijkt
o.a. uit de overgang van een “de-
fined benefit plan” naar een “col-
lective defined contribution plan”.
In de vorig jaar afgesloten cao is
vastgelegd, dat Philips de ko-
mende 5 jaar 24% van de loon-
som aan het pensioenfonds zal
afdragen. Daarmee is de verant-
woordelijkheid voor het uitvoeren
van de ambitie om iedere deel-
nemer een waardevast pensioen
te verstrekken volledig bij het
pensioenfonds gelegd. Fonville
heeft grote twijfels of deze am-
bitie waargemaakt kan worden
gelet op het feit dat de reële
dekkingsgraad bij het PPF slechts
rond de 80% ligt.
Die twijfels worden vergroot door
de voorgenomen splitsing van
Philips. Weliswaar heeft de on-
derneming uitgesproken dat het
de inzet is dat het PPF het pensi-
oenfonds blijft voor beide nieuwe
ondernemingen maar op dit mo-
ment is dat nog allerminst zeker.
Met die onzekerheid op de ach-
tergrond heeft de FPVG Philips
aansprakelijk gesteld voor even-
tuele negatieve gevolgen van de
splitsing voor het  Philips  Pen -

sioenfonds en de aangeslotenen.
Onder verwijzing naar de door
Wijmenga en Joosten te leveren
bijdragen beperkt Fonville zich
tot een paar opmerkingen over
het Philips Pensioenfonds. Hij
geeft aan dat er een verschuiving
in de beleggingsmix is gereali-
seerd (van 70% vast rentende
waarden en 30% aandelen naar
een verhouding 60% - 40%), re-
sulterend in een hoger risico pro-
fiel en een hoger Vereist Eigen
Vermogen resulterend in een  ho-
gere eis voor indexatie. Verder is
PGGM gekozen als nieuwe uit-
voerder pensioenen en heeft het
bestuur van het fonds het voor-
nemen om te indexeren vanaf
een dekkingsgraad die hoort bij
het Vereist Eigen Vermogen van
het fonds; een beleidslijn die ook
in het verleden werd gevolgd.
Na een korte schets van de nieu-
we bestuursstructuur van het
fonds staat hij expliciet stil bij
het Verantwoordigingsorgaan.
Dit orgaan heeft grotere wette-
lijke verantwoordelijkheden en
bevoegdheden dan in de oude
bestuursstructuur.
Het zal bestaan uit zes leden.
Conform de wet is de samenstel-
ling een afspiegeling van de aan-
geslotenen bij het fonds. Het Ver-
antwoordingsorgaan zal daarom
bestaan uit vier vertegenwoor-
digers van de gepensioneerden,
één van de werknemers en één
van de werkgever. In de komende
maand worden verkiezingen ge-
houden voor de gepensioneerde
leden van het Verantwoordings-
orgaan. De Federatie heeft een
lijst met 7 kandidaten opgesteld
en Fonville doet een klemmende
oproep aan de aanwezigen om
een stem uit te brengen op de
lijst van de FPVG.

In de afronding van zijn in-
leiding meldt hij, dat een Quo
Vadis commissie tot het advies
is gekomen om de FPVG om
te vormen tot een Vereniging
van Philips Gepensioneerden.
Dat advies zal onderwerp van
gesprek zijn tijdens de ko-
mende Algemene Ledenver-
gadering. 
Afrondend vraagt Fonville
aandacht voor het Fonds Ju-
ridische Reserve. Gelet op alle
veranderingen en onzeker-
heden in de nabije toekomst
is het voorstel van het bestuur
van de FPVG om het Fonds
een meer permanent karakter
te geven. Daarbij moet ge-
dacht worden aan een be-
stemmingsreserve, te verge-
lijken met een stakingskas bij
vakorganisaties. De contribu-
anten die aan het fonds heb-
ben bijgedragen zullen over
dit voorstel in de komende
maanden worden benaderd.

Roel Wijmenga, van huis uit
econometrist,  begint zijn bij-
drage aan deze bijeenkomst
met de opmerking, dat hij
graag de rol van technisch
voorzitter bekleedt en dat is
precies wat in de rol van on-
afhankelijk voorzitter van het
pensioenfonds van hem ge-
vraagd wordt. Vervolgens
geeft hij een korte schets van
zijn loopbaan tot nu toe. Hij
begon zijn langjarige carrière
in de financiële sector bij ver-
zekeraar AMEV en werkte la-
ter bij Fortis ASR Verzekerin-
gen, waar hij in 2001 toetrad
tot de Raad van Bestuur. 
In 2003 werd hij lid van de
Hoofddirectie van Interpolis
en in 2005 werd hij lid van
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de Raad van Bestuur van Eureko,
het huidige Achmea. In 2009 werd
hij Chief Financial Officer bij ASR
Verzekeringen, waar hij in 2014
terugtrad. Sinds 01-01-2015 is hij
lid van de Raad van Commissa-
rissen van Achmea Pensioen- en
Levensverzekeringen N.V. en van
Achmea Schadeverzekeringen
N.V.
Met betrekking tot de functie
van het bestuur van het PPF merkt
hij op, dat de focus ligt op stra-
tegie, regie en monitoring. De
uitvoering is opgedragen als het
om beleggen gaat aan BlackRock
en voor wat betreft de pensioe-
nen aan AonHewitt en per 01-
01-2016 aan PGGM.
Of de tijdens de laatste cao ge-
maakte afspraak om voor de ko-
mende 5 jaar 24% van de loon-
som af te dragen aan het pensi-
oenfonds voldoende is om de be-
oogde pensioenopbouw voor nog
werkenden te realiseren valt in
het licht van de hedendaagse on-
zekerheden moeilijk te voorspel-
len want, aldus Wijmenga, “voor-
spellen is moeilijk zeker als het
de toekomst betreft”.
Sprekend over de dekkingsgraad
van het fonds geeft hij aan, dat
wanneer het bedrag dat in kas
zit gelijk is aan datgene wat het
fonds gelet op een veelheid van
factoren in de komende 60 jaar
moet uitgeven de dekkingsgraad
100% is.
De Vereiste Dekkingsgraad ligt
voor het fonds nu op 116% en
de dekkingsgraad is op dit mo-
ment 114%. Het beleggingsre-
sultaat was in 2014 19,6%
Het fonds streeft naar een zo
hoog mogelijk rendement met
een aanvaardbaar risico.
Kijkend naar de vermogensbe-
heerskosten is Wijmenga van me-

ning, dat deze in vergelijking
met andere fondsen alleszins ac-
ceptabel zijn.
In zijn afrondende opmerkingen
geeft Wijmenga aan, dat bij de
te nemen besluiten en de te kie-
zen beleidslijnen altijd de vraag
centraal staat of het te nemen
besluit c.q. de te volgen beleidslijn
het logische gevolg is van een
evenwichtige belangenafweging. 

Na een korte pauze is het woord
aan Anita Joosten die haar bij-
drage de titel heeft gegeven: Be-
leidsaanpassingen als gevolg van
de nieuwe wet- en regelgeving,
met als subtitel: Een kijkje in de
keuken bij Philips Pensioenfonds.
Zij begint met het geven van een
toelichting op een aantal veel
voorkomende pensioenbegrippen.
Vervolgens maakt zij aan de hand
van een aantal fictieve personen
op aansprekende wijze duidelijk
hoe een opgebouwd pensioen
van een 30- , 50- en 70 jarige er
uitziet. Daarna geeft zij een toe-
lichting op de nieuwe spelregels
die het gevolg zijn van het nFTK
en staat zij stil bij wat zij noemt
de hamvraag voor het Algemeen
Bestuur te weten: “Hoe verdelen
we, binnen de nieuwe spelregels,
de lusten en de lasten tussen de

verschillende deelnemers in het
Pensioenfonds?” Bij het beant-
woorden van die vraag houdt
het bestuur rekening met de spe-
cifieke kenmerken van het fonds.
Hoewel de lange termijn reële
ambitie centraal staat in het be-
leid van het Fonds, wordt korten
als onwenselijk beschouwd. Het
eerst opbouwen van buffers voor-
dat tot indexatie wordt overge-
gaan zorgt ervoor dat niet te
vroeg wordt “uitgedeeld”, en
draagt daarmee bij aan het rea-
liseren van de lange termijn reële
ambitie die het Fonds heeft.
Sprekend over de actualiteit van
de dag geeft zij aan, dat de tij-
dens de laatst afgesloten cao
overeengekomen jaarlijkse pre-
mieafdracht van 24 % van de
loonsom niet toereikend is om
de beoogde pensioenopbouw te
realiseren. Dit wordt vooral ver-
oorzaakt door de voortdurende
rentedaling. Om de beoogde op-
bouw alsnog te kunnen realiseren
heeft het fonds gebruik moeten
maken van de zgn. premiereserve
van 100 miljoen euro. Dit bedrag
lijkt echter niet voldoende om
ook de looncompensatie voor
nog werkenden te kunnen reali-
seren.
De lage rente is een van de be-
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langrijkste redenen waardoor in-
dexatie voor gepensioneerden
niet gerealiseerd kan worden. De
indexering moet, aldus Joosten,
komen uit de algemene middelen
en de toekomstbestendige index-
atie vraagt meer geld dan het
fonds thans in kas heeft. Voor
iedere euro die uitgekeerd wordt
moet er 1,16 euro in het fonds
zitten.
De reële ambitie blijft: behoud
van koopkracht voor iedereen.
Dat is in de voorbije jaren niet
altijd gelukt. Door niet of partieel
indexeren is er aan koopkracht
ingeleverd. Nieuwe wet en re-
gelgeving bepaalt echter dat er
pas bij een dekkingsgraad van
125% van inhaalindexatie sprake
zal mogen zijn. 
Op korte termijn zal het Alge-
meen Bestuur besluiten bij welke
dekkingsgraad in de toekomst
indexering dan wel korting zal
gaan plaats vinden. 
Joosten sluit af met het bena-
drukken dat bij te nemen beslui-
ten en te ontwikkelen beleidslij-
nen het principe van een even-
wichtige belangenafweging altijd
lijdend is.

Nadat vragen uit de zaal o.a.  be-
treffende het moment waarop
een premievrije polis tot uitkering
komt, wat de stand van zaken is
m.b.t. de afhandeling van de vast-
goedfraudezaak en of de voor-
zitter van het fonds bereid is Phi-
lips aan te spreken op wat de
vragensteller “een greep uit de
kas” noemt, sluit de voorzitter
na op de gestelde vragen te heb-
ben gereageerd onder dankzeg-
ging aan de aanwezigen de bij-
eenkomst. 

AART DE WINTER, MAART 2015

Op grond van het nFTK en de
meer risicovolle beleggingsstra-
tegie van het Philips Pensioen-
fonds (PPF) stijgt de aan het ver-
eist eigen vermogen gekoppelde
dekkingsgraad naar ongeveer
116. Ondanks goede rendemen-
ten en een vermogen van bijna
€ 18 miljard zal deze dekkings-
graad naar verwachting niet wor-
den gehaald. Dit in verband met
de zeer lage rentestand. Het is
de vraag hoe met de aldus ont-
stane herstelsituatie en het daar-
aan gerelateerde indexatiebeleid
(partiële indexatie is mogelijk
vanaf een dekkingsgraad van
110) om te gaan.
Philips kondigde aan zich te zullen
splitsen in “Lighting Solutions”
en “HealthTech”. De vraag is hoe
dit zal uitwerken voor het PPF.
De Federatie heeft Philips er
schriftelijk op gewezen dat de
gepensioneerden hiervan op geen
enkele wijze schade mogen on-

dervinden en dat zij zich bij een
splitsing  alle rechten voorbe-
houdt voor de gepensioneerden.
Naast de belangenbehartiging
op pensioengebied in de breedste
zin biedt de Federatie de leden
van haar lidverenigingen de mo-
gelijkheid zich aan te sluiten bij
een collectieve ziektekostenver-
zekering. Het is zaak, behalve
een aantrekkelijke premie ook
aantrekkelijke condities (b.v. vrije
artsenkeuze) te waarborgen.
De FPVG voerde differentiatie
van de contributie in tussen Philips
pensioentrekkers en aangeslote-
nen bij andere pensioenfondsen.
De vraag is of deze wijziging vol-
doende recht doet aan de veran-
derende omstandigheden of dat
een meer fundamentele herbe-
zinning nodig is.

Het beleid en de activiteiten in
2015 bouwen noodzakelijkerwijze
voort op het bovenstaande.

Beleids- en werkplan
FPVG 2015

2014 was in vele opzichten een bewogen jaar.
De overheid heeft zich niet onbetuigd gelaten bij het verslechteren
van de positie van gepensioneerden (en toekomstige pensioen-
trekkers). Voor de werkenden was er de verlaging van de aftrek-
bare premie (het z.g. “Witteveen kader”) en voor eenieder de
aanscherping van het financieel toetsingskader, het zogenaamde
nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK). Ook de eerste ideeën
omtrent de herziening van het pensioenstelsel richting een meer
individueel systeem beloven niet veel goeds. De Federatie bundelt
haar krachten met andere organisaties van gepensioneerden in de
Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden
(KNVG) met acties tegen pensioenverslechterende maatregelen.
Het is de vraag hoe de effectiviteit hiervan kan worden vergroot.
In dit kader wordt verwezen naar de separate bijdrage over de 
samenwerking in de KNVG.
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1. Op landelijk niveau blijft de
FPVG actief als een van de op-
richters van de KNVG. In 2015
zal de KNVG naar verwachting
actiever worden op gebied van
politiek, (nieuwe) media en juri-
dische actie. Het is zaak dat de
Federatie hieraan haar bijdrage
levert. Dat gebeurt o.a. doordat
FPVG het voorzitterschap vervult
van de regio zuid van de KNVG.
Acties vanuit de KNVG moeten
natuurlijk wel worden overge-
nomen en gesteund door onze
achterban wil de KNVG succesvol
zijn.
2. Voor de Federatie blijft het
veiligstellen van geïndexeerde
pensioenen het zwaartepunt van
haar beleid. Waar mogelijk doet
de Federatie dit in goed informeel
overleg met het Algemeen Be-
stuur van het PPF. In 2015 zullen
verkiezingen plaatsvinden voor
een nieuw Verantwoordingsor-
gaan (VO), met 4 gepensioneer-
den leden naast één werkgevers-
lid  en één werknemerslid. In de
nieuwe wet op de pensioenbe-
sturen is de invloed van het VO
aanzienlijk toegenomen. Het VO
geeft gevraagd en ongevraagd
advies, beoordeelt het beleid van
het algemeen bestuur en kan
zelfs in het uiterste geval via de
rechter het bestuur naar huis stu-
ren. De Federatie streeft naar
een zo groot mogelijke verte-
genwoordiging en zal zich con-

structief kritisch opstellen, geba-
seerd op de grote mate van des-
kundigheid die bij de kandidaat-
leden aanwezig is.
3. Bij de voorgenomen splitsing
van Philips streven de Federatie,
het PPF en Philips zelf ernaar het
PPF te behouden als uitvoerende
instantie voor beide delen van
de onderneming. Zo kan het PPF
het meest efficiënt functioneren.
Daarnaast moeten wij constateren
dat het PPF (bij de kritiek die we
er bij tijd en wijlen op hebben)
succesvoller heeft geopereerd en
er dus beter voor staat als b.v.
het PME.
4. De positie van gepensioneer-
den staat als gevolg van het “
de-risking” beleid ten aanzien
van pensioenverplichtingen door
Philips en wetgeving steeds meer
onder druk. De gepensioneerden
zitten hierbij meestal niet aan
tafel. Zo hebben de gepensio-
neerden geen positie in het CAO-
overleg. Het bestuur van de 
Federatie moet continue afwegen
of deze ontwikkelingen aanlei-
ding geven tot juridische actie
en de mogelijke slaagkans daar-
van. 
Met betrekking tot het fonds ju-
ridische reserve zal het bestuur
van de Federatie in samenspraak
met de donateurs onderzoeken
of het mogelijk is het Fonds om
te vormen tot een permanente
“oorlogskas” voor de Federatie

en daarnaast nieuwe wegen zoe-
ken om het fonds verder te ver-
sterken.
5. De ziektekosten en daarmee
samenhangend de collectieve ver-
zekering vergt continue aandacht
mede in het licht van de ontwik-
kelingen op landelijk niveau.
6. Bij de ontwikkeling van een
nieuw belastingsysteem zal de
nadruk liggen op verlaging van
de lasten voor de werkenden,
met als risico dat de gepensio-
neerden daarvoor de rekening
gepresenteerd krijgen. Actie op
dit gebied kan alleen landelijk
plaatsvinden met de KNVG. We
zullen als Federatie de ontwik-
kelingen wel nauwgezet moeten
volgen.
7. Aansluitend op de discussie
over de differentiatie van de con-
tributie is er een werkgroep Quo
Vadis ingesteld die, rekening hou-
dende met de veranderende we-
reld om ons heen, de Federatie
heeft geadviseerd over haar toe-
komstige organisatie. In 2015 zul-
len wij dit advies, dat verregaande
consequenties heeft, nader aan
onze leden informeren en uit-
voerig met hen bediscussiëren.
Aansluitend zal een actieplan
worden opgesteld en worden uit-
gevoerd.

EINDHOVEN 15 APRIL 2015.
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De reden om het ‘fonds juridische
reserve’ in 2012 op te richten
was het uitblijven van de pen -
sioenindexatie. Het Philips Pen-
sioenfonds besloot hiertoe van-
wege de verminderde vermo-
genspositie. Dit kwam onder an-
dere door de premierestituties
en premie holidays die Philips in
het verleden genoot. Toen het
economisch slechter ging, was
Philips echter niet bereid om het
ontbrekende vermogen in het
Philips Pensioenfonds weer aan
te vullen.

Aanpassing premiestelsel
Vervolgens zijn zonder gepen -
sioneerden daarbij te betrekken
in 2013 nieuwe CAO-afspraken
gemaakt. Hieruit voortvloeiend
stortte Philips €500 mln. in het
pensioenfonds. Dit geld was ech-
ter geen compensatie voor de
geleden vermogensverliezen
door premierestituties en premie
holidays. Het geld was een te-
gemoetkoming voor het verschil
dat ontstaat door het nieuwe
premiestelsel ‘defined contribu-
tion’. Hierbij gaat Philips uit van
een vaste premie; onafhankelijk
van de beleggingsuitkomsten

Aan de donateurs van het
‘fonds juridische reserve’

van het pensioenvermogen. De
financiële risico’s liggen nu vol-
ledig bij het Philips Pensioen-
fonds.

Andere argumenten voor voort-
zetting
Naast de terugtrekkende bewe-
ging van Philips richting het pen-
sioenfonds, zijn er meer redenen
om het ‘fonds juridische reserve’
aan te houden. Zo wordt de pen-
sioenwetgeving regelmatig in
negatieve zin aangepast en daar-
mee de belangen van gepensio-
neerden aangetast. En wat te
denken van de risico’s voor ge-
pensioneerden in verband met
de aanstaande belastingherzie-
ning? Allerlei redenen dus om
het ‘fonds juridische reserve’ in
stand te houden!

Afspraak
Toen we het fonds oprichtten,
spraken we af dat we bijdragen
terug zouden storten als het
fonds niet op korte termijn zou
worden ingezet. Wij houden ons
natuurlijk aan die afspraak. Al
hopen we dat u, net als wij,
overtuigd bent van het nut van
het fonds. Mocht u toch uw bij-

drage terug willen ontvangen,
stuur dan een berichtje aan: 
federatie.juridischereserve@gmail.com
daarin uw naam, en het IBAN-
nummer waarop de terugstorting
moet plaatsvinden.

Onze positie
Tot slot nog even dit. Alhoewel
we het fonds nog niet hebben
aangesproken, versterkte het wel
onze positie ten opzichte van
Philips en de gesprekspartners.
Ook daarom hopen wij dat u
uw ondersteuning voortzet.

DAGELIJKS BESTUUR FPVG

Geachte donateur, 

Mede dankzij uw financiële bijdrage was het mogelijk om het
‘fonds juridische reserve’ op te richten. Dit fonds is bedoeld om
Philips via juridische procedures tot aanvulling van het Philips Pen-
sioen Fonds te dwingen. Als Federatie van Philips Verenigingen
van Gepensioneerden vinden wij het verstandig om het fonds een
permanent karakter te geven. Wij willen u via deze brief dan ook
vragen om uw bijdrage voor onbepaalde tijd voort te zetten.
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Na de opening van de vergade-
ring wordt als eerste agendapunt
de bestuurswisselingen aan de
orde gesteld. De reden is, dat in
de loop van het voorbije vereni-
gingsjaar in de persoon van Roel
Fonville een nieuwe voorzitter is
gevonden maar zijn benoeming
dient nog wel formeel te worden
bekrachtigd door deze vergade-
ring. De vergadering bekrachtigd
de benoeming bij acclamatie.
Bij de vaststelling van de agenda
stelt de voorzitter voor om het
agendapunt “Voorstel werkgroep
Quo Vadis” te behandelen als
laatste agendapunt voor de lunch,
zodat, indien nodig, na de lunch
een verdere behandeling van het
punt kan plaats vinden. De ver-
gadering stemt in met de voor-
gestelde wijziging.  
Daarna werkt de vergadering de
agenda af.
De Notulencommissie bestaat dit
jaar uit de heren van den Bemt
en van der Vlies van de vereniging
Middelburg.
De verslagen van de Algemene
Ledenvergadering van 2014 en
de extra ALV in 2014 worden
goedgekeurd.
Vervolgens vermeld de secretaris

enkele ingekomen en uitgegane
stukken. 
Naar aanleiding van het kenbaar
gemaakte voornemen van Philips
om de onderneming te splitsen
is een brief uitgestuurd naar de
onderneming waarin de onder-
neming aansprakelijk wordt ge-
steld voor de eventuele negatieve
gevolgen van de splitsing voor
Philips’ gepensioneerden. 
Er is een brief van de Vries bin-
nengekomen waarin hij vraagt
om een uitleg/ onderbouwing
van het standpunt dat statutair

stemmen bij volmacht alleen kan
door leden van de eigen vereni-
ging.
Recent is een extra nieuwsbrief
uitgestuurd om leden op te roe-
pen mee te doen aan de verkie-
zing voor de leden van het 
Verantwoordingsorgaan van het 
Philips Pensioenfonds.
Bij de behandeling van het jaar-
verslag 2014 wordt een vraag ge-
steld over de subsidie voor ver-
weesde verenigingen.
De Philips Benelux organisatie
stelt voor die verenigingen een

Kort verslag Algemene 
Ledenvergadering 2015
Op 15 april vond hield de Federatie haar jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering(ALV), zoals gebruikelijk in Vught. Hier treft u
een kort verslag aan. Het volledig verslag van de vergadering is te
lezen op de website van de Federatie www.federatie.nl onder 
“Publicaties”.
Op de Algemene Ledenvergadering waren dit jaar vertegenwoor-
digers aanwezig van 26 lidverenigingen, een alleszins redelijke op-
komst.
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bedrag als subsidie ter beschik-
king. In het overleg tussen Philips
en de FPVG is dat bedrag ge-
maximaliseerd op 31.000 Euro.
Dat bedrag wordt vervolgens ge-
deeld door het aantal adresleden
van de verweesde verenigingen
en het daaruit resulterende be-
drag wordt vervolgens aan de
betreffende lidverenigingen over-
gemaakt. Voor volgend jaar zullen
Roosendaal en Terneuzen aan de
lijst van verweesde verenigingen
worden toegevoegd met als con-
sequentie een lager bedrag per
adreslid.
De vergadering accepteert de
jaarrekening 2014 en verleent,
na het verslag van de Kascom-
missie, decharge aan het bestuur
voor het financiële beleid.
Het Beleids- en werkplan 2015
wordt aanvaard, de begroting
2015 en de contributie voor 2016
goedgekeurd.

Dan is het voorstel van de werk-
groep Quo Vadis aan de orde.
George de Haan presenteert het
advies van de werkgroep.
De werkgroep heeft ervoor ge-
kozen om geen deeloplossingen
te presenteren en om een advies

uit te brengen met het oog op
de langere termijn. Daarbij zijn
een aantal veranderingen en uit-
dagingen in aanmerking geno-
men. Zo noemt hij expliciet de
enorme groei van het ledenbe-
stand in de regio Eindhoven dat
geen binding heeft met het Philips
Pensioenfonds, wijst hij op de
ruim 30.000 slapers als bron van
potentiële leden en maakt hij
zichtbaar dat 60% van de finan-
ciën afkomstig is van de groep
begunstigers die op deze verga-
dering geen stemrecht heeft.
Het advies van de werkgroep is:
Omvormen van de Federatie van
een vereniging van lidverenigin-
gen naar een verenigingen van
individuele leden die een Philips
pensioen ontvangen, een vereni-
ging van Philips gepensioneer-
den.
Door de hele presentatie heen
benadrukt de Haan, dat de werk-
groep zich bewust is van de in-
grijpendheid van het advies en
dat eventuele opvolging daarvan
een proces is dat alleen kan slagen
wanneer alle relevante stakehol-
ders daarin worden meegeno-
men. Verder geeft hij af, dat de
in het geschreven advies aange-

geven tijdlijn voor de transitie
als indicatief moet worden gezien
en dat wanneer tot uitvoering
zou worden besloten professio-
nele ondersteuning op het gebied
van communicatie en marketing
onontbeerlijk is.
In de commentaarronde die volgt
maken een aantal deelnemers
opmerkingen:
- Het is voor bestuurders van 
verenigingen moeilijk een in-
schatting te maken van wat 
hun leden van dit advies vin-
den. Alle leden bewust maken 
van de voorgestelde verande-
ring is een enorme uitdaging.

- Is het de bedoeling te komen 
tot een vakbond van Philips 
gepensioneerden?

- Dit kan de subsidie aan ver-
weesde verenigingen in gevaar 
brengen.

- De gelden van FPVG kunnen 
niet geruisloos overgaan naar 
een nieuw op te richten ver-
eniging.

- Is er al nagedacht over wat de 
contributie voor de nieuwe ver-
eniging moet zijn?

- De post “zorg” heeft in het 
rapport weinig aandacht ge-
kregen. Aanvankelijk was het 
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door Philips afgesloten zorg-
collectief alleen bestemd voor 
Philips gepensioneerden. Later 
is dat open gesteld voor alle 
leden van de lidverenigingen. 
Een logische uitwerking van 
het voorliggende advies is dat 
een grote groep uitgesloten 
gaat worden van deelname 
aan het collectief hetgeen zal 
beteken dat de uitgeslotenen 
meer moeten gaan betalen.

- Een serieus alternatief is het 
onderbrengen van FPVG en 
PVGE in één organisatie. Over
nemen en uitvoeren van het 
voorliggende advies zal overal 
tot daling van het aantal leden 
leiden. Er zullen dus alleen 
maar verliezers zijn.

In zijn antwoord onderstreept de
voorzitter nogmaals het cruciale
belang van een zorgvuldige com-
municatie naar alle stakeholders
en met name naar de lidvereni-
gingen. Bij de verdere uitwerking
zal ook gebruik gemaakt moeten
worden van professionele onder-
steuning op het gebied van com-
municatie en marketing.
Voor wat betreft het punt van
de zorg geeft hij in zijn reactie

aan, dat we de verworven positie
zoveel mogelijk willen vasthou-
den. Daar de zorg toch een heel
ander terrein is dan pensioenen
is hij van oordeel, dat het punt
van de zorg als een apart punt
verder moet worden uitgewerkt.
De noodzakelijke gemeenschap-
pelijkheid om tot een succesvolle
fusie te komen wordt door hem
als het om de FPVG en de PVGE
niet gezien. De federatie is een
landelijk opererende organisatie
en de invulling van de sociale en
de recreatieve component van
de belangenbehartiging behoort
op regionaal/ lokaal niveau vorm
en inhoud te krijgen.
Ten aanzien van timing en finan-
ciën is het, aldus de voorzitter,

nog te vroeg om daarover al de-
finitieve uitspraken te doen. Zijn
voorstel is om de input van deze
vergadering indringend te bespre-
ken in het bestuur en om vervol-
gens een commissie waarin ook
leden van lidverenigingen deel-
nemen een gerichte opdracht te
geven tot verdere uitwerking/ in-
vulling. Het resultaat daarvan zal
onderwerp van gesprek zijn tijdens
een extra ALV na de zomer.

De voorzitter sluit de behandeling
van dit agendapunt af met de
mededeling, dat in vervolgstap-
pen aandacht besteed zal worden
aan de ingebrachte punten. Op
zijn daartoe strekkende vraag
krijgt het bestuur van de verga-
dering mandaat om die vervolg-
stappen te gaan zetten en zal de
uitwerking daarvan in een extra
ALV aan de orde worden gesteld.

De vergadering vervolgt met een
toelichting op de stand van zaken
van het Philips Pensioenfonds
door de gepensioneerde leden
van het Algemeen Bestuur van
het Philips Pensioenfonds ,van
Geloven en Scholing.
In hun presentaties komen aan
de orde:

- Aantal deelnemers
- Dekkingsgraad en financiële 
positie

- Beleggingsbeleid 
- Kosten pensioenfondsen
- Goed pensioenfondsbestuur
• Nieuw bestuursmodel vanaf 
1 juli 2014 

• Verantwoordingsorgaan
- Pensioenwereld anno nu
- Vooruitblik: nieuwe pensioen-
uitvoerder

- Communicatie in 2014/2015.

Hierna volgt een inleiding van
de voorzitter, onder de titel: De
Federatie in een stormachtig pen-
sioenlandschap.

De vergadering besluit met het
vaststellen van de volgende, re-
guliere, ALV op 20 april 2016.

Eindhoven, mei 2015.
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Op 4 mei vond, de jaarlijkse her-
denking plaats van de Philips me-
dewerkers die zijn gevallen door
het oorlogsgeweld in de 2de we-
reldoorlog. Het herdenkingsmo-
nument voor de gevallen Philips
collega’s staat op Strijp S bij de
“Portiersloge”, bij de ingang van
Strijp S, aan de Glaslaan.

Bij het monument zijn bloemen
gelegd en een korte stilte ge-
houden, in aanwezigheid van
vertegenwoordigers van het Phi-
lips management, de Philips me-
dewerkers, de Philips gepensio-
neerden, de Stichting 18 septem-
ber, familieleden van gevallenen
en de familie Philips.

Voor het eerst waren er ook kin-
deren uitgenodigd. Floris Durville

Dodenherdenking
en Emma Schleipen, leerlingen
van het Van Maerlantlyceum in
Eindhoven, waren bij deze her-
denking aanwezig en hebben
hier een korte voordracht ge-
houden over de recente herden-
king in Hamburg van twintig
Joodse kinderen die daar tijdens
de Tweede Wereldoorlog zijn om-
gekomen. Twee van hen waren
Lex en Edo Hornemann: Eindho-
vense kinderen, hun vader werkte
als ingenieur bij Philips. Zij zijn
van Auschwitz naar Neuengamme
overgebracht voor medische ex-
perimenten. Vlak voor de bevrij-
ding op 20 april werden zij om-
gebracht om al het bewijsmate-
riaal van de experimenten te ver-
nietigen. Ook vader Hornemann
kwam om, hij staat bij de lijst
van namen op de monument.



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

12 mei DB-vergadering
26 mei DB-vergadering

2 juni Bestuursvergadering
9 juni DB-vergadering
23 juni DB-vergadering

7 juli DB-vergadering

Het kantoor van de Federatie is gesloten
van 10 juli t/m 30 augustus.
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