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VORMGEVING EN DRUK:
Arts grafisch compleet, Eindho-
ven (artsgrafischcompleet.nl).

FOTOGRAFIE: 
Hans Arts    

SENIOREN BULLETIN:
Het Senioren Bulletin is het blad
van de Federatie van Philips Ver-
enigingen van Gepensioneerden.
Het verschijnt in februari, mei,
september en november. Over-
name van artikelen is toegestaan
met toestemming van de redactie
en met vermelding van de auteur
en de naam van dit blad. 

Het Senioren Bulletin wordt gra-
tis toegezonden aan de begunsti-
gers en de besturen van de Lid-
verenigingen van de Federatie. 
Begunstigers zijn personen die de
Federatie steunen met een jaar-
lijkse bijdrage van tenminste
€ 25,00.

Niet-begunstigers en leden van
bij de Federatie aangesloten ge-
pensioneerdenverenigingen kun-
nen zich abonneren op het
Senioren Bulletin tegen betaling
van ten minste € 10,00 per jaar. 

Aanmelding bij het secretariaat
van de Federatie, Vredeoord 105,
gebouw VS, 5621 CX Eindhoven,
of per e-mail: 
bestuur@federatie.nl

Colofon
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JOS DUCHEINE

Van de redactie

Als wij bezig zijn met het voor-
bereiden van dit nummer van
het Senioren Bulletin is het volop
verkiezingstijd. Wij kunnen kiezen
uit maar liefst 28 partijen.
In ons staatsbestel zijn verkiezin-
gen natuurlijk sowieso heel be-
langrijk. Deze keer zijn ze voor
gepensioneerden zo mogelijk nog
belangrijker.

Het volgende kabinet zal beslui-
ten moeten nemen over ons pen-
sioenstelsel. Het moet, volgens
velen, nodig vernieuwd worden.
Die vernieuwing was al eerder
beloofd, maar na veel gepraat,
een landelijk pensioendebat en,
wat mij betreft, een hoop ge-
treuzel van de huidige Staatsse-
cretaris is er weinig van terecht
gekomen.

De Federatie ziet het niet als
haar taak om een stemadvies te
geven. Volgens ons zijn gepen -

Kopij
De redactie ontvangt graag 
artikelen en/of ingezonden
brieven die relevant zijn voor
gepen sioneerden in het alge-
meen en Philips gepensioneer-
den 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 mei-num-
mer zijn welkom tot 5 mei
2017.

sioneerden zeer wel in staat op
basis van hun eigen afwegingen
en voorkeuren een keuze te ma-
ken.
U vindt in dit nummer daarover
dan ook niks terug.
Wel is er natuurlijk weer het
pièce de résistance van onze voor-
zitter, “Van de bestuurstafel”.

Verder zijn er een aantal “mede-
deling-achtige” stukjes over de
Algemene Ledenvergadering van
de LBPG, de Begunstigersmiddag
2017 en het vervolg van het be-
zwaar van de Federatie tegen
het besluit van het Algemeen Be-
stuur van Philips Pensioenfonds
over premie en indexatiestaffel.

JOS DUCHEINE
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Van de bestuurstafel

De andere reden voor aandacht
in de pers is het discussiestuk
over een mogelijke splitsing van
het Philips Pensioenfonds in een
fonds van actieve deelnemers
en een fonds van gepensioneer-
den. De Federatie heeft dit stuk
toegestuurd aan het Philips Pen-
sioenfonds en aan een aantal
betrokkenen bij het Philips Pen-
sioenfonds, zoals Philips en de
vakorganisaties. De pensioen-
commissie van de Federatie heeft
het stuk opgesteld op verzoek
van het bestuur om een discussie
los te maken over de toekomst
van het Philips Pensioenfonds,
tegen de achtergrond van de
veranderingen in ‘Pensioenland’.
De landelijke discussie over de
toekomst van het pensioen -
systeem maar ook de ontwikke-
lingen binnen Philips maken het

in de optiek van de Federatie
van groot belang om tijdig de
verschillende scenario’s te on-
derzoeken, zodat we voorbereid
zijn als er nieuwe wetgeving
komt of als de huidige pen -
sioenparagraaf in de CAO eind
2018 afloopt. Uiteraard is het
van groot belang hoe bij een
eventuele splitsing de verdeling
van het aanwezige fondsvermo-
gen plaats vindt en hoe het be-
stuur en de medezeggenschap
wordt ingericht.
Wij houden u uiteraard op de
hoogte van ontwikkelingen.

Binnen de Federatie is de aan-
loop van de Landelijke Belan-
genvereniging van Philips Ge-
pensioneerden (LBPG) in volle
gang. Na het artikel in het no-
vember nummer van het blad

De Federatie is de afgelopen maanden veel in het nieuws geweest.
In de eerste plaats omdat de Federatie met een persbericht naar
buiten is gekomen met haar standpunt over het premie en index-
atiebesluit van het Philips Pensioenfonds. Dat besluit komt er op
neer dat de premie die betaald wordt niet meer bijdraagt aan het
herstel van het Fonds. De Federatie heeft hiertegen geageerd
omdat het pensioenfonds dit besluit op eigen initiatief heeft ge-
nomen, terwijl het Fonds een Herstelplan in heeft moeten dienen
bij De Nederlandsche Bank.  Weliswaar is de impact op de dek-
kingsgraad beperkt, maar we spreken in 2016 over een waarde
van rond 18 miljoen euro. Dit bedrag komt overeen met 2% van
de pensioenuitkeringen, wat  voor de gepensioneerden,tenminste
overeen komt met een jaar indexatie. De Federatie vindt het een
principieel punt vooral ook omdat het Philips Pensioenfonds her-
haaldelijk heeft geweigerd om te indexeren, terwijl dat vanaf de
wettelijk toegestane dekkingsgraad van 110 wel mogelijk zou zijn
geweest. Daarom  heeft het bestuur ook juridisch advies ingewon-
nen en er wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn het besluit
juridisch aan te vechten.
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voor de aangeslotenen bij het
Philips Pensioenfonds, Genera-
ties, zijn er meer dan 1000 aan-
meldingen via de website
www.lbpg.nl en via de ant-
woordkaarten binnengekomen.
Zoals eerder aangegeven wor-
den de Begunstigers in de loop
van dit jaar benaderd om hun
begunstigerschap van de Fede-
ratie om te zetten in een lid-
maatschap van de LBPG. Verdere
werving van leden vindt plaats,
zoals via artikelen in huis aan
huis bladen op locaties waar
Philips een vestiging heeft of
heeft gehad. Wij zijn er van
overtuigd dat voor het werven
van meer leden voor LBPG mond
op mond reclame een heel ef-
fectief middel is. Daarom doet
het bestuur van de Federatie
een beroep op alle lezers van

dit blad om de LBPG en het lid-
maatschap daarvan bij uw vrien-
den en bekenden onder de aan-
dacht te brengen.

In landelijk verband werkt de
Federatie samen binnen de 
Koepel van Nederlandse Vereni-
gingen van Gepensioneerden
(KNVG, website: www.knvg.nl).
De KNVG heeft samen met an-
dere ouderenorganisaties een
brandbrief aan premier Rutte
gestuurd over de koopkracht-
ontwikkeling van de ouderen.
Het koopkrachtverlies voor men-
sen met een klein aanvullend
pensioen is door het kabinet ge-
compenseerd, gepensioneerden
met een wat hoger aanvullend
pensioen zijn de enigen die er
in 2017 in koopkracht op ach-
teruit gaan. De belangrijkste re-

den is dat de meeste pen -
sioenfondsen ook in 2017 de
pensioenen niet zullen indexeren
en naar alle waarschijnlijkheid
hoort het Philips Pensionfonds
daar ook weer bij. Een en ander
maakt het maar weer eens dui-
delijk hoe belangrijk het is dat
de Philips gepensioneerden zich
organiseren om beter gehoord
te worden. 

NAMENS HET BESTUUR,

ROEL FONVILLE, VOORZITTER



6

Volgens de Federatie betekent
dit besluit, dat huidige mede-
werkers van Philips nu niet meer
bijdragen aan het herstel van de
dekkingsgraad. Hierdoor wordt
indexatie van de pensioenen ver-
traagd. De Federatie acht dit niet
alleen een slecht besluit, maar
ook in strijd met de Nederlandse
wetgeving.
Het persbericht hieromtrent kreeg
ruime aandacht.

Hoe is nu de stand van zaken?
In een eerste reactie stelde het
PPF, dat door het besluit een ein-
de komt aan de ongewenste si-
tuatie dat Philips-medewerkers
via hun pensioenpremie meer bij-
dragen aan het financiële herstel
van Philips Pensioenfonds dan de
gepensioneerden. Vanaf 2016
gaan alle deelnemers gelijk bij-
dragen. Het standpunt van de
Federatie wordt “enigszins een-
zijdig” genoemd.
Verder zegt PPF: ”Het besluit
heeft nauwelijks invloed op de
dekkingsgraad (0,1%-punt in
2016) en daarmee op de index-
atiekansen van alle deelnemers”.

In de loop van januari heeft de
Federatie van het Philips Pen -

sioenfonds een meer juridisch
onderbouwde reactie ontvangen.
Deze reactie is voorgelegd aan
een juridisch adviseur. Zijn advies
is bestudeerd door de Juridische
Commissie van de Federatie. Het

Dagelijks Bestuur heeft het advies
van de juridisch adviseur met een
begeleidend schrijven van de kant
van de Federatie  inmiddels aan
het PPF verzonden. 

Bezwaar Federatie tegen het besluit van het

Algemeen Bestuur van Philips Pensioenfonds

over premie en indexatiestaffel

In december vorig jaar, maakte de Federatie bij het Algemeen Be-
stuur van Philips Pensioenfonds (PPF) bezwaar tegen hun besluit
over de premie en indexatiestaffel.
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In het voorbije jaar is de aandacht
voor pensioenen bepaald niet min-
der geworden. Integendeel zelfs.
Met grote regelmaat wordt in de
media aandacht besteed aan de
ontwikkelingen in pensioenland.
De ene keer gaat het over voor-
stellen voor een nieuw pensioen-
stelsel, de andere keer gaat het
over de groeiende kloof tussen
jongeren en ouderen en weer een
andere keer gaat het over de Ne-
derlandsche Bank (DNB) met haar
regelgeving op pensioengebied.
Aan dat laatste wil de Federatie
op de komende Begunstigersbij-
eenkomst aandacht besteden.

We willen meer inzicht te krijgen
in de rol van de Nederlandsche
Bank inzake de regelgeving voor
pensioenfondsen en haar visie op
de toekomst van pensioenen.
De heer John Landman, afdelings-
hoofd van de afdeling Toezicht
Pensioenbeleid bij de DNB zal,
over dat onderwerp, als gastspre-
ker optreden.

Natuurlijk komt tijdens de Begun-
stigersmiddag ook de Federatie
aan bod.
Voorzitter Roel Fonville spreekt
over: De Federatie kijkt vooruit.

Begunstigersmiddag 2017

De Begunstigersmiddag vind
plaats op woensdag 22 maart
2017 van 14.00-17.30 uur in,
Hotel Eindhoven, Aalsterweg
322, 5644 RL Eindhoven. Alle
Begunstigers zijn uitgenodigd.

Algemene Ledenvergadering LBPG

De eerste Algemene Ledenvergadering van de Landelijke Belan-
genvereniging van Philips Gepensioneerden (LBPG) wordt gehouden
op 12 april 2017.
Binnenkort ontvangen de leden van de LBPG hiervoor via de Email
een uitnodiging met de details van de bijeenkomst. De nadere
info en de vergaderstukken zullen vier weken voorafgaand aan de
vergadering op de website van de LBPG te vinden zijn.



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

13 maart DB-vergadering
16 maart Bestuursvergadering
22 maart Begunstigersmiddag
27 maart DB-vergadering

10 april DB-vergadering
12 april Algemene Ledenvergadering LBPG
19 april Algemene Ledenvergadering FPVG
24 april DB-vergadering

8 mei DB-vergadering
18 mei Bestuursvergadering
22 mei DB-vergadering

12 juni DB-vergadering
26 juni DB-vergadering
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