
S E P T E M B E R  2 0 1 6

J A A R G A N G  3 7  -  N R  3



2 3

JOS DUCHEINE

Van de redactie

FPVG
Vredeoord 105
Gebouw VS
5621 CX Eindhoven
telefoon 040-251 20 02
(maandag-woensdag-dond erdag
van 10.00 -13.00 uur)

e-mail: bestuur@federatie.nl
website: www.federatie.nl

Inhoud
Van de redactie........................... 3

Van de bestuurstafel .................. 4

Argeloze burger laat zich door de
overheid voor de gek houden .... 5

Koopkracht gepensioneerden .... 6
Korting Philips Museum ............. 6

Kwartaalverslag 
Philipspensioenfonds .................. 7

Agenda ................................... 12

REDACTIE:
Jos Ducheine

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

De gepensioneerden verenigin-
gen starten een nieuw seizoen
met activiteiten en de Federatie
pakt de werkzaamheden weer
op.

Het gaat een drukke en span-
nende periode worden.
Voor de Federatie, omdat er hard
gewerkt gaat worden  aan het
vormgeven aan de besluiten, naar
aanleiding van het Quo Vadis
proces en omdat de pensioenen
nog steeds onder druk staan, wat
kritische aandacht vraagt in de
richting van het Pensioenfonds
en de overheid.

Inmiddels zijn ook de eerste ver-
kiezingsprogramma’s verschenen
en de discussies over koopkracht

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 november-
nummer zijn welkom tot 21
oktober 2016.

De zomer loopt op z’n eind. De vakanties zijn voorbij. 
“Gepensioneerden-land” komt weer op gang.

van ouderen losgebarsten. In de
komende periode zal blijken hoe
de politieke partijen staan ten
opzichten van ouderen, hun pen-
sioenen en hun postitie in onze
maatschappij.

In dit nummer van het Senioren
Bulletin vindt u weer Van de be-
stuurstafel en het verslag over
het tweede kwartaal van Philips
pensioenfonds.

Daarnaast is er een artikel van
Wilma Berkhout over de pen -
sioenen en de overheid, onder
de titel: “Argeloze burger laat
zich door de overheid voor de
gek houden”.

JOS DUCHEINE
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Gelukkig is de inflatie laag, maar
overheidsmaatregelen (zorgkos-
ten en belastingmaatregelen) lei-
den tot een verdere daling van
de koopkracht voor ouderen. Sa-
men met andere ouderenvereni-
gingen stelt de Federatie zich
daar tegen te weer. Er is door de
Koepel van Nederlandse Vereni-
gingen van Gepensioneerden een
actie gestart om door middel van
een e-mail bombardement op
Kamerleden deze beroerde situ-
atie voor gepensioneerden onder
de aandacht te brengen. Met de
verkiezingen in zicht is men wel-
licht wat gevoeliger voor de 
situatie van de ruim 3 miljoen
gepensioneerden in dit land. In-
middels lijkt de regering maat-
regelen te willen nemen, zodat
volgend jaar de koopkracht van
ouderen niet verder zal dalen.

Van de bestuurstafel

In de discussie over een nieuw
pensioenstelsel heeft de regering
een perspectiefnota het licht doen
zien met als hoofdpunten: Een
pensioenstelsel met persoonlijke
pensioenvermogens, zonder vaste
pensioen toezeggingen maar met
een collectieve risicodeling. Een
ander belangrijk punt is de af-
schaffing van de doorsneepremie,
en de overgang naar een vaste
premie met degressieve opbouw
voor oudere werknemers. Een
dergelijke overgang gaat veel
geld kosten. Bedragen van 100
miljard gaan rond. Dat is onge-
veer 7% van het vermogen van
de pensioenfondsen. Klaas Knot,
president van De Nederlandsche
Bank heeft gezegd dat die kosten
meteen moeten worden geno-
men en worden gedragen door
alle deelnemers. De vraag is wat
een en ander betekent voor reeds
ingegane pensioenen, want de
gepensioneerden hebben over
hun werkzaam leven gemiddeld
de juiste premie betaald. De 
Federatie heeft dit punt onder
de aandacht gebracht van het
bestuur van het Philips Pensioen-
fonds.

De oprichting van een Landelijke
Belangenvereniging van Philips
Gepensioneerden (LBPG) binnen
het verband van de Federatie is
opgestart. Om de begunstigers
te benaderen voor overgang naar
de LPBG en de ledenwerving voor
de nieuwe vereniging goed te
laten verlopen is een communi-
catiecommissie opgericht. Met
medewerking van het Philips Pen-
sioenfonds zal in november van
dit jaar een landelijke werving
voor de LBPG onder Philips ge-
pensioneerden plaats vinden. 

NAMENS HET BESTUUR,

ROEL FONVILLE, VOORZITTER.

Het Philips Pensioenfonds heeft per eind juli 2016 een actuele dek-
kingsgraad van 107,9%  een fractie lager dan in juni dit jaar toen
dit 108,2% was. De vereiste dekkingsgraad is het afgelopen jaar
langzaam toegenomen en staat nu op 117,8% . Dat betekent dat
het Philips Pensioenfonds nog steeds in een herstelsituatie zit. Het
Pensioenfonds geeft op de website aan dat “het uitgangspunt van
het herstelplan is dat het fonds met voortzetting van het huidige
beleid op termijn weer op de vereiste dekkingsgraad kan komen”.
Naar verwachting zou de vereiste dekkingsgraad in 3 jaar bereikt
kunnen worden en wordt indexatie weer mogelijk. 

dat er genoeg in de pensioenpot-
ten zit en dat er in 2041 2.650
miljard euro in zit, waarmee op
dat moment voor de 4,7 miljoen
pensioengenieters nog voor 53
jaar pensioen kan worden betaald.
Tot die tijd is er 1.000 miljard euro
uitgegeven aan pensioenen bij
een stijgend aantal gepensioneer-
den. En dan nog blijft 2.650 miljard
euro over! Het toveren met re-
kenrente (kunstmatig laag hou-
den), die gebaseerd is op de staats-
obligaties, levert een soort omge-
keerde schijnzekerheid dat er 'te-
korten' zijn. Die zijn er niet. De
overschotten worden met een leu-
gen, waar de gemiddelde burger
niet doorheen prikt, weggerede-
neerd. Met de 'vergrijzing' is al
lang en breed rekening gehouden.
De overheid heeft belang bij een
lage of geen rente vanwege haar
schulden en om veel minder te
betalen voor haar eigen personeel.
Daarbij komt dat de pensioenver-
mogens een lonkende 'pot' zijn
voor de overheid om uit te putten

als de belastingen niet meer ver-
hoogd kunnen worden en de ban-
ken en het zuiden van Europa ge-
red moeten worden. Maar het is
geld van de pensioendeelnemers
– dat heeft de overheid in een re-
cent verleden niet verhinderd een
greep in die pot te doen. En elders
in Europa (Duitsland) worden pen-
sioenen wel verhoogd. Ra ra hoe
kan dat? 

AOW 
Topambtenaren hebben nog het
een en ander in petto om de over-
heid aan meer geld te helpen. Al-
lereerst fiscalisering van de AOW.
Dat betekent dat de AOW deels
wordt wegbelast voor mensen met
een aanvullend pensioen. De AOW
is dan geen ouderdomsverzekering
meer, maar een soort bijstandsuit-
kering. Dat kan 500 euro per
maand schelen. Oud-staatssecretaris
van Financiën Martin van Rooijen*)
waarschuwt hiervoor. Als je niet
genoeg pensioeninkomen hebt,
kun je sparen. Ook dan komt de

Korting van de pensioenen, een
eventuele fiscalisering van de AOW
en misschien zelfs belasting van
de overwaarde van het huis kun-
nen huidige en toekomstige ou-
deren hard raken. Het zijn talrijke
leugens waarmee huidige en toe-
komstige ouderen (nu de jongeren)
voor de gek gehouden worden. 

Hersenspoeling
De hersenspoeling van de argeloze
burger. Naast leugens over de pen-
sioenen hebben topambtenaren
een aantal maatregelen voorgesteld
die voor ons allen desastreus gaan
uitpakken voor het huidige en toe-
komstige inkomen. Waarom? Om-
dat de belasting op inkomen niet
meer verhoogd kan worden zonder
opstand, de overheid veel geld uit-
geeft en straks de aardgasbaten
wegvallen. Er is genoeg geld om
de pensioenen niet te hoeven kor-
ten. Sterker nog: ze kunnen ge-
woon geïndexeerd worden. In The
Post Online las ik een heldere ana-
lyse, die duidelijk maakt dat wij
gewoon straal voor de gek gehou-
den worden met de onzin-verhalen
over rekenrente, geld overhouden
voor jongeren en vergrijzing. Dat
is de mantra die door overheid en
pensioenbestuurders (ABP) wordt
gebezigd. Als hij het maar vaak
genoeg hoort, denkt de argeloze
burger dat het waar is. 

Genoeg in pensioenpotten 
De analyse van The Post laat zien

Argeloze burger laat
zich door overheid
voor de gek houden

Dit artikel van Wilma Berk-
hout geeft de problematiek
waar de Federatie zich al jaren
voor inzet heel goed weer.
Het artikel verscheen eerder in
het Eindhovens Dagblad.
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Koopkracht gepensioneerden

Op vertoon van de lidmaatschaps-
kaart van een bij de Federatie
aangesloten Philips gepensioneer-
den vereniging, of een e-mail be-
vestiging van lidmaatschap afge-
geven door het secretariaat van
de Federatie krijgt u een korting

Korting Philips Museum

Indexatie van de pensioenen door
PPF blijft sterk achter bij Philips
CAO verhogingen en de Afgeleide
CBS prijsindex ontwikkeling.
De koopkracht van gepensioneer-
den blijft al jaren sterk achter bij
de in CAO’s gerealiseerde verho-
gingen en bij de prijsontwikke-
lingen.
De grafiek hiernaast geeft de
Philips CAO verhogingen weer,
de afgeleide CBS prijsindex en
de indexatie van het Philips Pen-
sioenfonds.

overheid de hand ophouden om
de box-3-belasting te heffen. In
het vat zit wellicht ook nog het
box-3-belasting heffen op de over-
waarde van het eigen huis. De
groep ouderen is volgens de CBS-
statistieken rijk. Los van wat daar-
van klopt, ben je natuurlijk niet
ultravermogend met een eigen
huis waarop (een deel) is afgelost.
De pers is in mijn ogen onvoldoen-
de nieuwsgierig en kritisch en
schrijft de hersenspoelende pers-
berichten klakkeloos over. 

Ingewikkelde regelgeving 
Het trieste is dat de gemiddelde
burger alleen maar kijkt naar zijn
netto inkomen nu. Het gaat alle-
maal om ingewikkelde en in elkaar
grijpende regelgeving. Hij heeft
niet in de gaten dat de korting
van de pensioenen, een eventuele
fiscalisering van de AOW of de
eventuele belasting van de over-
waarde hem hard raken. Daarmee
kan de overheid gewoon haar gang
gaan met deze maatregelen door
middel van een 'marketing politiek'

dat de ouderen het goed hebben.
Burger en pers kijk eens kritisch! 

WILMA BERKHOUT,

BESTUURSLID VAN DE SENIORENVERENIGING

PVGE AFDELING HELMOND EN

OUD-BELASTINGINSPECTEUR.

*) Martin van Rooijen is de voorman van

de Koepel van Nederlandse Verenigingen

van Gepensioneerden (KNVG). De Fede-

ratie is bij deze koepel aangesloten en er

mede oprichter van.

van 50% op de toegangsprijs tot
het Philips Museum.

De e-mail bevestiging van lid-
maatschap kunt u aanvragen door
een e-mail, met u naam en adres,
te sturen naar info@federatie.nl.

In verband met het 125 jarig ju-
bileum van Philips is er dit jaar
voor gepensioneerden een kor-
tingsregeling op de toegangsprijs
voor het Philips Museum in Eind-
hoven.
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Agenda
F P V G - v e r g a d e r i n g e n :

15 september Bestuursvergadering
20 september DB-vergadering
27 september Vergadering 

Algemeen Bestuur PPF

4 oktober DB-vergadering
18 oktober DB-vergadering

1 november DB-vergadering
1 november Vergadering 

Algemeen Bestuur PPF
15 november DB-vergadering
17 november Bestuursvergadering
29 november DB-vergadering

13 december DB-vergadering
13 december Vergadering 

Algemeen Bestuur PPF

3 januari DB-vergadering

Kantoor Federatie gesloten van 
19 december tot 2 januari 2017
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