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Colofon
En zo glijden we alweer de laatste

maanden van dit decennium in. Te-

rugkijkend op de ontwikkelingen

van de belangen van de gepensio-

neerden heeft het tweede decennium

van deze eeuw niet veel goeds ge-

bracht. De laatste tien jaar worden

gekenmerkt door een voortdurende

strijd om de pensioenen op een

rechtvaardige wijze aan te passen

aan de ontwikkeling van de stijgende

kosten. Maar ook bij het Philips pen-

sioenfonds konden de pensioenen

nauwelijks geïndexeerd worden zodat

inmiddels een aanzienlijk koopkracht-

verlies is ontstaan. 

Zoals bekend wordt dit veroorzaakt

door de lage dekkingsgraden die

voortvloeien uit het rekenkader dat

de politiek oplegt aan de pensioen-

fondsen. In schril contrast daarmee

zijn de vermogens van de pensioen-

fondsen, ook het Philips pensioen-

fonds, in dit decennium bijna ver-

dubbeld in omvang maar de regels

verbieden het om hiervan iets aan

te wenden. De gepensioneerden is

hiermee een groot onrecht aange-

daan. 

Vlak voor de zomer werden we ‘ver-

blijd’ met een pensioenakkoord.

Daarin wordt wel het een en ander

geregeld voor de nog niet gepen -

sioneerden maar de lastige proble-

matiek van de aanpassing naar een

beter en rechtvaardiger pensioen-

systeem werd vooruitgeschoven.

In deze editie van het Seniorenbulletin

kunt u onder meer zien hoe de 

Federatie zich in deze turbulente

tijd beweegt en positie kiest.

DE REDACTIE

Kopij
Bijdragen voor het volgende

nummer zijn welkom tot 

15 november 2019.
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Van de bestuurstafel 

AOW-leeftijd, buffers
en rekenrente

Met betrekking tot het pensioen-

stelsel zijn in het akkoord afspraken

gemaakt over wensen ten aanzien

van de verandering daarvan, maar

de uitwerking wordt nu overgelaten

aan een stuurgroep die op 15 sep-

tember aan de slag ging. Die moet

unanimiteit bereiken over een aantal

zeer lastige financieel-technische

vraagstukken, waar al jaren over ge-

steggeld wordt. Zo wil men de door-

sneepremie afschaffen maar het is

nog steeds onduidelijk hoe de daar-

mee samenhangende overgangskos-

ten gefinancierd moeten worden.

Even was er hoop dat dit uit de buf-

fers van de fondsen zou kunnen.

Daar hebben wij ons als gepensio-

neerden altijd al tegen verzet, omdat

de buffers nodig zijn om de kans op

indexatie te vergroten. Gelet op de

renteontwikkelingen in de afgelopen

zomermaanden zijn de buffers als

sneeuw voor de zon verdwenen!

Waar een extreem warme zomer al

niet toe leidt… 

Kort na het pensioenakkoord ver-

scheen het advies van de commissie

parameters onder leiding van oud-

minister Jeroen Dijsselbloem. Het

advies, dat meteen omarmd is door

minister Koolmees en De Neder-

landsche Bank, leidt tot nog lagere

rekenrentes. 

De voorwaarde van de vakbonden

dat kortingen moeten worden voor-

komen lijken in de huidige situatie

niet haalbaar, tenzij de rekenrente

wordt aangepast. Tot nog toe heeft

minister Koolmees zich daar expliciet

tegen verzet, maar gerenommeerde

hoogleraren zoals Sylvester Eijffinger

en Lex Hoogduin schrijven 30 au-

gustus in het Financieel Dagblad dat

de huidige rekenregels onhoudbaar

zijn en dat het kabinet een nieuw

advies over de rekenrente moet aan-

vragen. 

Ongenoegen onder gepensio-

neerden

Het ongenoegen onder gepensio-

neerden groeit. De regering streeft

ernaar dat er voor alle groepen

koopkrachtgroei zal zijn in 2020.

Waarschijnlijk zal men de AOW wat

Kort voor de zomer werd het pensioenakkoord gesloten. 

Eigenlijk is het meer een AOW-akkoord dan een pensioenak-

koord. Er is helderheid over de bevriezing van de AOW-

leeftijd tot en met 2021 op 66 jaar en 4 maanden. Daarna, in

2022, 2023 en 2024 zal de AOW-leeftijd geleidelijk oplopen

naar 67 jaar. Na 2024 hangt de AOW-leeftijd af van de

verdere stijging van de levensverwachting. Als deze met een

jaar toeneemt zal de AOW-leeftijd met 8 maanden stijgen.

Deze langzamere stijging van de AOW-leeftijd hebben de

gepensioneerden via de KNVG al drie jaar bepleit. 
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Gelet op 

de rente ontwikkelingen 

in de  afgelopen 

zomermaanden 

zijn de buffers als sneeuw

voor de zon verdwenen.

extra aanpassen. Maar voor gepen-

sioneerden met een aanvullend pen-

sioen zal dat in veel gevallen toch

nog resulteren in koopkrachtverlies.

Daarom wordt er door velen voor

gepleit om de rekenrente meer in

lijn te brengen met wat in andere

landen in Europa gebruikelijk is. Ook

wordt er gezocht naar juridische

mogelijkheden om dit af te dwin-

gen.

De Federatie zou het toejuichen als

voor de berekening van de pen -

sioenverplichtingen dezelfde reken-

regels worden toegepast als voor

de berekening van de premie. Dat

vinden wij principieel evenwichtig.

We zijn echter huiverig voor het af-

schaffen van de buffers, omdat dit

het weerstandsvermogen en in het

bijzonder het herstelvermogen van

pensioenfondsen aantast. Gezien de

machtsverhoudingen binnen fonds-

besturen worden de buffers al gauw

aangewend voor premieverlaging

waarbij de gepensioneerden met

een eenmalig douceurtje worden

afgekocht.

 Wist u dat...

• er twee manieren zijn om 

  aangesloten te zijn met de 

  Federatie? 

  Eén door lid te zijn van een 

  van de vele Philips gepensio-

  neerdenverenigingen, zoals 

  bijvoorbeeld PVGE, en één 

  door lid te zijn van de LBPG.
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Begin juni hebben KNVG en NVOG

een pensioenpetitie (ruim 45.000

handtekeningen) aangeboden aan de

Tweede Kamer waarin werd aange-

drongen kortingen te vermijden, in-

dexatie mogelijk te maken en vooral

te bevorderen dat gepensioneerden

mee kunnen praten over het pen -

sioenakkoord. Daarnaast hebben

KNVG en NVOG hun standpunten

verder besproken met het ministerie

en de minister. 

Het bereikte pensioenakkoord bete-

kende een akkoord over de AOW en

aanvullend pensioen. Het akkoord

zou kortingen minder snel nodig ma-

ken en minder diep doen zijn. Het

akkoord betreft een aantal uitgangs-

punten op hoofdlijnen over aanvullend

pensioen die in detail nog veel verder

uitgewerkt dienen te worden.

Echter door recente negatieve rente-

ontwikkelingen in de afgelopen maan-

den dreigen de kortingen voor pen -

sioenen alleen maar dichterbij te ko-

men en dientengevolge groeit de on-

rust bij gepensioneerden. Dit resulteert

in een tweeledige opdracht voor de

besturen van KNVG en NVOG:

-  actief participeren in de discussie 

   over de uitwerking van het pen-

   sioenstelsel en 

-   directe actie tegen de dreigende 

   kortingen.

De minister installeerde een stuurgroep

die op 15 september aan de slag

ging. De stuurgroep laat zich adviseren

door deskundigen, de Pensioenfede-

ratie en de Vereniging van Verzeke-

raars. Daarnaast komt er een klank-

bordgroep waarmee de stuurgroep

regelmatig overlegt. In deze klank-

bordgroep zullen organisaties van

jongeren en gepensioneerden en ou-

deren vertegenwoordigd zijn, ook de

KNVG en NVOG. Toegezegd is dat

de klankbordgroep op relevante mo-

menten van alle informatie wordt

voorzien en via intensieve discussies

daadwerkelijk mede invloed kan uit-

oefenen op de conclusies. 

Mede onder druk van de eerderge-

noemde groeiende onrust de laatste

maanden bij gepensioneerden hebben

een aantal organisaties (Stichting Pen-

KNVG Nieuws
Pensioenstelsel

In juni is een pensioenakkoord

bereikt in de Tweede Kamer.

…hebben een aantal 

organisaties het voornemen

uitgesproken een juridische

strijd aan te gaan met

de Nederlandse Staat 

over de pensioenwetgeving.

Gedurende de komende maanden

zal blijken hoe het pensioenakkoord

verder zal worden uitgewerkt. De

gepensioneerden zitten helaas we-

derom niet direct aan tafel in de

stuurgroep, maar samen met verte-

genwoordigers van jongerenorgani-

saties, in een klankbordgroep. De

minister heeft toegezegd dat deze

klankbordgroep frequent en op alle

relevante momenten in de discussie

zal worden betrokken. Mocht in de

komende periode blijken dat er on-

voldoende rekening wordt gehouden

met de opvattingen van de gepen-

sioneerden, dan zullen wij zeker in

KNVG-verband op stevige acties aan-

dringen.

Collectiviteitskorting zorgverze-

kering

Op gezag van de minister mag de

huidige 10% collectiviteitskorting

op de basisverzekering vanaf volgend

jaar niet meer dan 5% bedragen.

De Federatie heeft erbij AON op

aangedrongen dan meer mogelijk-

heden te scheppen in het aanvullend

pakket om dit verlies te compenseren.

De oproep tot suggesties voor de

invulling van het aanvullend pakket

Ziektekostenverzekering heeft tot

vele reacties geleid. Deze worden

meegenomen in het overleg dat de

Federatie met AON zal hebben. In

dit overleg zal ook aandacht worden

besteed aan de gewenste verbetering

van de klantvriendelijkheid van AON.

Kortom: Er staat ons een spannende

herfst te wachten!

ROEL FONVILLE, VOORZITTER

Mocht er onvoldoende 

rekening gehouden worden

met de opvattingen 

van gepensioneerden 

dan zullen wij zeker 

op stevige acties 

aandringen.
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 Wist u dat...
• er overeenkomst is tussen 

  Brexit en de plannen rond 

  ons pensioenstelsel? Zowel in 

  de UK als in Nederland 

  weten de politici dat het 

  slechte plannen zijn maar 

  men gaat er domweg mee 

  door omdat jaren geleden 

  werd aangenomen dat het 

  goede ideeën waren.

• de Tweede Kamer een motie 

  heeft aangenomen om “on-

  nodige” kortingen van pen-

  sioenen te voorkomen, zon-

  der daarbij te vermelden wat 

  “onnodig” precies betekent?

• de leden van de Tweede 

  Kamer hun bruto inkomen 

  de laatste 10 jaar met 23% 

  zagen stijgen?

sioenbehoud, KBO-Brabant en VVG-

PGB) het voornemen uitgesproken

een juridische strijd aan te gaan met

de Nederlandse Staat over de pen -

sioenwetgeving. De verwachting is

dat een dagvaarding in september

zal worden ingediend.

KNVG en NVOG delen de mening

dat de rekenrente te laag is en pleiten

al jaren voor een betere systematiek,

de macro stabiele rentevoet (MSR).

De minister heeft de KNVG en NVOG

toegezegd in de klankbordgroep daad-

werkelijk invloed te kunnen uitoefenen

op de conclusies van de stuurgroep.

Daarom denken KNVG en NVOG in

de nieuwe overlegstructuur meer te

bereiken met argumenten en verbe-

tervoorstellen in de pensioendiscussie

dan met een confrontatiepolitiek met

rechtszaken zoals juridische procedures

tegen de staat.

Mocht blijken dat KNVG en NVOG

toch geen betekenisvolle en recht-

vaardige positie verwerven en niet

serieus worden genomen bij de uit-

werking van het pensioenakkoord

“dan is dat niet acceptabel voor KNVG

en NVOG en zullen zij er alles aan

doen om meer dan forse druk op de

ketel te zetten”. Een plan daarvoor

wordt momenteel door een werkgroep

seniorenactie voorbereid.

Fusie KNVG en NVOG

De Algemene Ledenvergaderingen

(ALV’s) van de KNVG en NVOG van 5

juni hebben definitief besloten tot

een fusie per 1 januari 2020.

De naam voor de uit de fusie voort-

komende vereniging wordt senioren-

organisatie Koepel Gepensioneerden.

Deze nieuwe seniorenorganisatie zal

via de aangesloten verenigingen bijna

300.000 leden hebben en indirect

ook de ruim 3 miljoen gepensioneer-

den vertegenwoordigen.

De nieuwe vereniging zet zich in voor

het vergroten van haar invloed op de

onderhandelingen en politieke be-

sluitvorming rond onderwerpen die

gepensioneerden en senioren recht-

streeks raken: (Pensioen)inkomen en

Koopkracht en de collectieve, vooral

materieel, 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 zojuist genoemde ge-

bieden. 

De statuten van de nieuwe vereniging

zijn vastgesteld tijdens de ALV’s op

11 september zodat ze op de ko-

mende ALV’s van 13 november formeel

goedgekeurd kunnen worden.

Op 11 september is ook een voorstel

Huishoudelijk Reglement besproken

met een dusdanig resultaat dat ver-

wacht wordt dat het op de ALV’s van

13 november ook formeel goedge-

keurd kan worden.

Een interim-bestuur is ingesteld om

gedurende het najaar alle voorberei-

dingen te coördineren en het nodige

te doen om op 1 januari 2020 de

nieuwe organisatie goed te laten star-

ten.

Zolang de huidige organisaties be-

staan, zullen de zittende besturen ui-

teraard de verantwoordelijkheid blijven

dragen voor het effectief besturen

van de KNVG en NVOG, zeker gezien

de huidige hectiek en groeiende onrust

rondom het pensioenstelsel.

WIM VAATSTRA

De naam voor

de uit de fusie voortgekomen

vereniging wordt

seniorenorganisatie

Koepel Gepensioneerden.

FOTO: HANS ARTS



161110

tablokkers die aan miljoenen pa-

tiënten worden voorgeschreven. 

Echter ieder voordeel heeft, om

Cruijff te citeren, z'n nadeel. Het

preferentiebeleid van de minister

heeft als nadeel dat patiënten bijna

jaarlijks moeten wisselen van medi-

cijnmerk, dat vinden veel patiënten

vervelend. Sommige patiënten heb-

ben daarnaast last van een “noce-

bo-effect”. Dit zijn klachten die ont-

staan door negatieve verwachtingen

van de patiënt m.b.t. een ander me-

dicijnmerk.

Een andere grote kosten- en pre-

miebesparing is verkregen met de

invoering van categorieën voor hoor-

toestellen in 2013. Tot 2013 stegen

de kosten van hoortoestellen enorm,

doordat fabrikanten met enige re-

gelmaat nieuwe dure nauwelijks ge-

wijzigde hoortoestellen introduceer-

den. Vanaf 2013 worden alleen nog

maar hoortoestellen vergoed die in

een van de vijf categorieën zijn op-

genomen. Toestellen die niet in een

categorie zijn opgenomen, worden

niet vergoed noch via de basisver-

zekering noch via een eventuele

aanvullende verzekering. Accessoires

zoals afstandsbediening, ringleiding

en telefoonhulp worden nooit ver-

goed. 

In het hoofdlijnenakkoord Medische

specialistische zorg is met de zie-

kenhuizen en specialisten overeen-

gekomen dat de totale kosten voor

die zorg in 2020 nog met 0,3% en

in 2021 en 2022 met 0% mag stij-

gen. Dit betekent dat de stijging

van de kosten van de ziekenhuiszorg

voor de komende drie jaar vrijwel

bevroren is. Dit heeft grote gevolgen,

bijvoorbeeld: de recent ingevoerde,

erg kostbare immunotherapie voor

kankerpatiënten kan alleen maar

breder worden toegepast, als elders

binnen de ziekenhuiszorg evenredige

besparingen worden gerealiseerd.

Overigens zijn Cao-verhogingen voor

de verpleging uitgezonderd van deze

bevriezing, dus als de Cao-lonen de

komende jaren met 4% per jaar stij-

gen, zal de zorgpremie daardoor

met zo'n 2,6% per jaar stijgen.  

In het volgende SB zullen we u in-

formeren wat de zorgpremie volgend

jaar daadwerkelijk gaat worden.

SIMON KOPPES

LID COMMISSIE ZORG, WELZIJN EN WONEN

KNVG/NVOG  

Voor de collectieve verzekeringen,

zoals de FPVG-verzekering bij Aon,

zal de stijging echter groter worden.

Minister Bruins heeft besloten dat

de korting voor een collectieve ba-

sisverzekering niet groter mag zijn

dan 5% per 2020 (is nu 10%). De

collectieve zorgpremie zal dus meer

stijgen, maar nog altijd lager zijn,

dan de algemene zorgpremie.

Hoe het uiteindelijk uitpakt per ver-

zekeraar is afwachten en daarbij

spelen reserves een grote rol. Op de

basisverzekering mag een verzekeraar

geen winst (en ook geen verlies)

maken. Nu is natuurlijk vooraf moei-

lijk te voorspellen of de totale vast-

gestelde premie in een jaar voldoende

is om de zorgkosten te dekken. Een

griepgolf kan de zorgkosten flink

laten stijgen. De Nederlandse Bank

verplicht zorgverzekeraars daarom

een reserve aan te houden van ruim

€ 500,00 per verzekerde. Met deze

reserve kunnen negatieve resultaten

worden opgevangen. Echter als de

zorgkosten meevallen, blijft er geld

over om de premie minder te laten

stijgen.

De belangrijkste oorzaak van de stij-

ging van de zorgkosten en dus de

premie (de zorgkosten voor huisarts,

ziekenhuis en thuiszorg worden be-

taald met de zorgpremie) zijn de

gestegen salarissen van verplegers

en verzorgers, 65% van de zorg-

kosten zijn arbeidskosten. Door het

tekort aan zorgpersoneel is de re-

gering gedwongen de salarissen van

zorgpersoneel extra te verhogen.

Vrijwel iedereen gunt het zorgper-

soneel die extra verhoging, maar

realiseert zich wellicht niet dat we

er via de zorgpremie wel zelf voor

opdraaien.

Gelukkig zijn er wat de kosten betreft

ook forse verlagingen gerealiseerd,

waardoor de premie veel minder is

gestegen. 

Het medicijnpreferentiebeleid, wat

nog onder de vorige minister Schip-

pers is ingevoerd, heeft tot miljarden

besparingen op de medicijnkosten

geleid. Met het preferentiebeleid

wordt in principe altijd het goed-

koopste medicijn met dezelfde wer-

king voor een bepaalde klacht gele-

verd. 

Bijvoorbeeld: de vroeger veel voor-

geschreven maagzuurremmer Nexi-

um kostte € 22,69 per tablet. Het

medicijn met dezelfde werking Eso-

meprazol slechts € 0,87. Gelijksoor-

tige besparingen zijn gerealiseerd

met bloeddrukverlagers, cholesterol

pillen, antistollingsmiddelen en bè-

Zorg wordt altijd weer duurder

Uit de Prinsjesdagstukken blijkt

dat de kabinetsvoorspelling

voor de stijging van de zorg-

premie voor 2020 uitkomt op

iets meer dan € 3,00 per maand

(€ 37,00 per jaar). Dat is be-

duidend minder dan de voor-

spelling van vorig jaar. Toen

werd uitgegaan van € 10,00

per maand. In de praktijk valt

de stijging meestal mee. In

2019 kwam de echte stijging

uit op gemiddeld € 4,00 per

maand.

Vrijwel iedereen

gunt het zorgpersoneel

die extra verhoging,

maar realiseert zich

wellicht niet dat we

er via de zorgpremie

wel zelf voor opdraaien.

Dit betekent dat

de stijging van de kosten 

van de ziekenhuiszorg voor

de komende drie jaar

vrijwel bevroren is.  Wist u dat...
• gebruik van zoetstoffen, in 

  plaats van suiker, de eetlust 

  stimuleert?

• de kwaliteit van de relatie 

  bij mannen invloed heeft 

  op bloeddruk, cholesterolge-

  halte en gewicht?



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

14 Oktober DB-vergadering

28 Oktober DB-vergadering

11 November DB-vergadering

14 November Bestuursvergadering

25 November DB-vergadering

9 December DB-vergadering
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