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Van de redactie
Het secretariaat van
de Federatie heeft
een nieuwe bezetting
De dames stellen zich even aan
u voor:
Wij zijn Anne Bekkers en Petra
Bruens.
Sinds vele jaren zijn wij beiden
werkzaam op het secretariaat
van één van de bij de FPVG
aangesloten verenigingen, de
PVGE Vereniging voor senioren.
En gedurende die vele jaren
zijn de FPVG en de PVGE samen steeds gevestigd geweest
op dezelfde locaties. Na de
pensionering van Els Verhoeven
leek het daarom logisch dat
wij enkele secretariële en administratieve taken zouden
overnemen van onze ‘buren’
de FPVG en LBPG.

Het zou een spannende herfst worden, aldus de Federatievoorzitter in
het vorige Senioren Bulletin. Nou,
daar had hij wel gelijk in, zoals hij
zelf ook vaststelt in zijn bijdrage in
dit nummer. Achtereenvolgens kwamen de boeren, de bouwers, de
grondverzetters, de onderwijzers en
de zorgwerkers naar Den Haag om
op te komen voor hun belangen.
De gepensioneerden, waarvan de
belangen al een decennium lang
systematisch op de tocht staan, ontbraken want die werden rustig gehouden met beloften over een nieuw

pensioensysteem en een korte-termijn-oplossing voor de dreigende
kortingen. Alle achtergronden over
deze verwikkelingen, voor zover het
de gepensioneerden betreft, vindt
u in dit nummer.
In het artikel over de zorg gaat alle
aandacht uit naar de zorgverzekering
voor 2020. En tenslotte leek het de
redactie wel een goed idee om een
interview met de onafhankelijke
voorzitter van ons eigen Philips Pensioenfonds op te nemen.
Veel plezier gewenst met het lezen
van deze laatste SB-uitgave van
2019. Wij wensen u en de uwen
vredige kerstdagen en een gezellige
jaarwisseling toe.

Kopij
Bijdragen voor het volgende
nummer zijn welkom tot
15 februari 2020.

DE REDACTIE

U kunt ons bereiken op de op
pagina 2 van dit blad vermelde
emailadressen en tijdens de
daar vermelde openingstijden.
Eén ding is gewijzigd: het nieuwe en enige telefoonnummer
van de Federatie is:
06 41605033
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Van de bestuurstafel

In het vorige nummer van het SB beloofde ik u dat het op
pensioengebied een spannende herfst zou worden. En dat is
uitgekomen! Niet dat de rendementen van de pensioenfondsen
slecht zijn, integendeel: het gaat uitstekend met de beleggingen! Voor het Philips Pensioenfonds is het vermogen

sinds begin van dit jaar gestegen van €18,6 mld. naar meer

dan €21,4 mld. Echter, de renteontwikkeling gooit roet in

het eten. Dat betekent dat de dekkingsgraad van het Philips
Pensioenfonds ultimo oktober op 114,3% staat. Een stuk
slechter dan vorig jaar toen deze nog rond de 120% was!

De rekenrente
De uitzonderlijk lage rentestand heeft
ertoe geleid dat een veertigtal prominenten in het Financieel Dagblad
heeft gepleit voor een aanpassing
van de rekenrente. Als de verplichtingen van het pensioenfonds berekend mogen worden tegen een hogere rente stijgt meteen de dekkingsgraad. Zo’n hogere rekenrente
lijkt gerechtvaardigd wanneer we
kijken naar de rendementen die door
het pensioenfonds gemaakt worden.
Een aantal hoogleraren, die regelmatig in opdracht advies uitbrengen
aan DNB, heeft er een paar dagen
later in datzelfde blad voor gepleit
om vast te houden aan de huidige
rekenrentemethodiek, met het argument dat als men zou afwijken
van de risicovrije rente de premie

het vermogen is sinds begin
van dit jaar gestegen van
€18,6 mld. naar
meer dan €21,4 mld.
voor het nemen van risico al wel
wordt geïncasseerd, terwijl het risico
op lagere rendementen blijft bestaan.
Een aantal van deze schrijvers maken
deel uit van de commissie Dijsselbloem, die voor 2021 een nóg lagere
rekenrente heeft aanbevolen.
Wat mij stoorde aan dat stuk is dat
die hoogleraren betogen dat je volledig moest zijn maar zelf voorbijgaan
aan de methodiek waarmee de premie benodigd voor de opbouw van
het pensioen wordt berekend. Bij
die methodiek mag namelijk wél
gerekend worden met een verwacht
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rendement, in afwijking van de voorgeschreven rekenrente bij het berekenen van de verplichtingen! Dit
zijn slimme mensen, die weten dat
wel. Welke krachten zijn hier aan
het werk?
De Tweede Kamer heeft de minister
opgeroepen om ‘onnodige kortingen’
te voorkomen. De Federatie heeft
in zijn nieuwsbrief van 24 oktober
jl. de oproep gedaan om dat te
doen door aanpassing van de rekenrente, te baseren op een prudent
verwacht rendement. De huidige,
lage of zelfs negatieve rekenrente is

De huidige of zelfs negatieve
rekenrente is de bijl aan de
wortel van het door kapitaal
gedekte pensioenstelsel

de bijl aan de wortel van het door
kapitaal gedekt pensioenstelsel. Een
hogere rekenrente verbetert ook de
indexatiemogelijkheden voor het Philips Pensioenfonds, iets dat wel passend zou zijn gelet op de indexatieachterstand. De minister heeft echter
besloten de grenzen waarbij gekort
moet worden tijdelijk voor één jaar
te versoepelen. Dit korte-termijnlapwerk is gunstig voor miljoenen
gepensioneerden maar gelet op de
eveneens voorgestelde voortzetting
van de te lage premie-inleg holt het
de positie van pensioenfondsen verder uit.

….korte-termijn-lapwerk….

Uitwerking
pensioenakkoord
De stuurgroep voor de uitwerking
van het nieuwe pensioenakkoord is
aan het werk gegaan. Ouderen en
jongeren zouden via een klankbordgroep betrokken worden bij opzet
en uitwerking van het akkoord. Toch
was er vanuit de KNVG/NVOG een
brief op poten nodig om de betrokkenheid bij het overleg tussen stuurgroep en klankbordgroep georganiseerd te krijgen. We zullen strak in
de gaten moeten houden dat we
als senioren onze invloed kunnen
laten gelden. De toetsingscriteria,
zoals deze drie jaar geleden door
de KNVG zijn geformuleerd, worden
daarbij nog steeds als uitgangspunt
gehanteerd. Tenslotte zullen we ook

bij het Philips Pensioenfonds scherp
zijn op het zogenaamde ‘invaren’
van oude pensioenrechten in een
nieuw systeem.

Toch is de verwachting
dat het aantal
Philipsgepensioneerden
en nabestaanden nog ruim
een decennium rond het
huidige niveau van boven de
50.000 zal blijven zweven

Denktank
Elk jaar worden we helaas geconfronteerd met het stoppen van lidverenigingen van de Federatie.
Meestal wordt dit veroorzaakt door
de veroudering gepaard gaande met
afname van het aantal leden. Het is
lastig nieuwe bestuursleden te vinden
die de kar willen en kunnen trekken.
Er is een discussie geweest met de
verenigingen of het een oplossing
zou zijn om de verenigingen open
te stellen voor senioren die geen
Philipsverleden hebben, zoals dat al
jaren de praktijk is bij de PVGE in
Eindhoven en omgeving. Dit is op
andere locaties echter geen haalbare
oplossing gebleken. Toch is de verwachting dat het aantal Philipsgepensioneerden en nabestaanden nog
ruim een decennium rond het huidige
niveau van boven de 50.000 zal blijven zweven. Om na te denken over
het op sterkte houden van de orga5

nisatie die mensen met een Philipspensioen binnen de Federatie verenigd houdt is een denktank opgericht.
Begin volgend jaar zal deze denktank
de mogelijkheden aangeven aan het
bestuur. Als directe actie is besloten
ledenwerfacties te starten in samenwerking met de Personeelswinkel
en via advertenties in de NRC.

Zorg
Reeds eerder dit jaar werd bekend
dat op gezag van de minister de
huidige 10% collectiviteitskorting
op de basisverzekering vanaf volgend
jaar niet meer dan 5% mag bedragen. De Federatie heeft bij Aon suggesties gedaan voor compensatie
van dit verlies in het aanvullend pakket. Verderop in dit nummer vindt u
hierover meer informatie.
Het jaar 2019 loopt ten einde. Namens het bestuur van de Federatie
wens ik u en de uwen fijne feestdagen en een gezond en voorspoedig
2020!
NAMENS HET BESTUUR
ROEL FONVILLE
VOORZITTER
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KNVG Nieuws
Onrust in pensioenland

ten zijn om de rekensystematiek
voor de pensioenen inhoudelijk opnieuw te bekijken. Bijvoorbeeld door
een rekenrente te hanteren die niet
alleen gebaseerd is op de huidige
risicovrije rente maar ook op gerealiseerde rendementen. Met andere
woorden een meer realistische rekenrente.
De rode draad in bovengenoemde
acties en publicaties is dat de nu
gehanteerde onjuiste rekenmethodiek aangepakt dient te worden.
KNVG en NVOG staan achter deze
stellingname.

De onrust over dreigende kortingen en uitblijvende indexatie
is de laatste maanden verder
toegenomen met name door
de verdere rentedaling.

Recentelijk is deze onrust tot uiting
gekomen in meerdere acties met
name tegen de rekenrente, zoals
‘Bodemprocedure tegen de Staat’,
‘Kom in actie voor uw Pensioen’ en
‘Pensioenverlies’.
Ook werd uitgebreid de publiciteit
gezocht door deskundigen en belangenorganisaties. Zoals bijvoorbeeld
door veertig prominenten die in een
open brief aan de Tweede Kamer
helder aangeven dat we om deze
problemen op te lossen bereid moe-

Voor KNVG en NVOG geldt op korte
termijn de urgentie hoe kortingen
kunnen worden voorkomen en hoe
de koopkracht van gepensioneerden
kan worden hersteld. Het meest wezenlijke punt is dat er alles aan gedaan moet worden om de onjuiste
invloed van de huidige rekenrente
op korte termijn aan te pakken.

…..de onjuiste invloed van
de huidige rekenrente op
korte termijn aan te pakken.

Minister Koolmees heeft in september een stuurgroep (werkgevers,
werknemers, overheid) ingesteld die
belast is met de uitwerking van het
7

pensioenakkoord van juni. De stuurgroep stuurt en besluit. Zij maakt
gebruik van een voorbereidingsgroep
die opdrachten geeft aan verschillende werkgroepen. Daarnaast zijn
2 klankbordgroepen ingesteld die
voorstellen van de voorbereidingsgroep beoordelen en bespreken met
de stuurgroep voordat de stuurgroep
daarover beslist. Eén van de klankbordgroepen is “Jong en Oud” waaraan de beide voorzitters van de
KNVG en NVOG deelnemen.
In een eerste overleg tussen deze
klankbordgroep en de stuurgroep is
ruim aandacht besteed aan de wensen en eisen van jongeren en ouderen. Het creëren van een breed
draagvlak voor te nemen besluiten
is van groot belang voor de stuurgroep en de minister. KNVG en
NVOG hebben hun standpunten
nogmaals duidelijk kunnen maken
en kunnen onderbouwen. Voorlopig
hebben beide voorzitters een goed
gevoel over de waardering voor hun
inbreng. Mocht blijken dat in het
verdere verloop zij toch nog niet
echt wezenlijk gehoord zullen worden, dan zullen zij dreigen eruit te
stappen, en indien nodig dat dan
ook doen. De nodige acties die ondernomen zullen worden als dat gebeurt, zijn in voorbereiding en kunnen naar verwachting relatief snel
geactiveerd worden.

In de derde week van november
heeft minister Koolmees bekend gemaakt dat de huidige pensioenregels
voor één jaar tijdelijk worden versoepeld. Dit betekent dat verwachte
kortingen op miljoenen pensioenen
voor komend jaar niet hoeven plaats
te vinden. Ook hoeven nodige pensioenpremieverhogingen (waar van
toepassing) het komend jaar nog
niet te gebeuren. Koolmees hoopt
hiermee de hoogopgelopen onrust
te sussen.

In april 2020 moet de stuurgroep klaar zijn
Door maar één jaar uitstel te geven,
houdt Koolmees druk op de ketel
voor de verdere benodigde uitwerking van het pensioenakkoord van
juni. In april 2020 moet de eerdergenoemde stuurgroep daarmee klaar
zijn. De planning van de activiteiten
binnen de structuur van stuurgroep,
voorbereidingsgroep, werkgroepen,
klankbordgroepen, etc. is zodanig
dat deze gericht is op de datum van
april 2020. Iedereen is zich ervan
bewust dat deze planning ambitieus
is, maar heeft uitgesproken ervoor
te gaan.

Van KNVG/NVOG naar
Koepel Gepensioneerden

van 13 november jongstleden zijn
alle benodigde fusiedocumenten
voor de notaris formeel vastgesteld
en goedgekeurd. Daarmee is de
voorgenomen fusie per 1 januari
2020 een feit.
De naam van de uit de fusie voortkomende vereniging wordt Koepel
Gepensioneerden. Deze nieuwe
seniorenorganisatie zal via de aangesloten verenigingen bijna 300.000
leden hebben en versterkt daarmee
haar positie als belangenbehartiger
van gepensioneerden en senioren.
De Koepel Gepensioneerden zet zich
in voor het vergroten van haar invloed
op de onderhandelingen en politieke
besluitvorming rond onderwerpen
die gepensioneerden en senioren
rechtstreeks raken: ‘Pensioen-Inkomen’, ‘Koopkracht’ en ‘Zorg, Welzijn
en Wonen’. De Koepel Gepensioneerden streeft daartoe naar een
groeiende rol in de netwerken van
overheid en politiek op de zojuist
genoemde gebieden.
Het bestuur van de nieuwe vereniging
Koepel Gepensioneerden zal bestaan
uit leden van de voormalige besturen
van de KNVG en NVOG. Een nieuwe
voorzitter is nog niet beschikbaar;
de huidige voorzitters van de KNVG
en NVOG zullen de voorzittersrol
gezamenlijk tijdelijk vervullen.
WIM VAATSTRA

Tijdens de Algemene Ledenvergaderingen van de KNVG en NVOG
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Wist u dat...
• De Federatie een ledenwervingsactie is gestart?
• De leden zelf de beste wervers voor nieuwe leden zijn?
• U de nieuwsbrieven van de
LBPG en KVNG zelf kunt
doorsturen aan potentieel
geïnteresseerden?
• Ook het SB in digitale vorm
op de website goed leesbaar
is?
• Er wervingsadvertenties in
NRC hebben gestaan?
• Er in januari 2020 een leaflet
met de Myshop-post zal
worden verzonden?

FOTO: HANS ARTS
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De zorgverzekering in 2020
Collectief 1482
Feitelijk betalen de mensen die geen
collectieve verzekering hebben de
korting voor de collectiefverzekerden.

Nu de maximale korting door
minister Bruins is teruggebracht tot 5%, kan er
dus ook minder verhoogd
en verlaagd worden.

Zoals gebruikelijk in het laatste
SB van het jaar staan we weer
even stil bij de zorgverzekering
voor het volgende jaar: 2020.

Voor wat betreft de premie van de
basisverzekering heeft het besluit
van minister Bruins om de maximale
korting voor collectieve verzekeringen
te beperken tot 5% (was 10%) de
meeste gevolgen.
Dit komt door de wijze waarop verzekeringsmaatschappijen de premie
en de korting bepalen. Een verzekeraar rekent eerst uit wat men voor
2020 aan premie nodig denkt te
hebben. Vervolgens verhoogt men
die premie voor de niet-collectieven
en verlaagt deze voor de collectieven,
zodanig dat het gewenste verschilpercentage ontstaat.

Omdat de premie ten opzichte van
2019 door de stijging van de
(CAO)zorgsalarissen beperkt stijgt
(enkele euro's), heeft de wijziging
van de korting het grootste effect.

Voor de niet-collectieven is het nettoresultaat dat de premie in 2020
ten opzichte van 2019 met ongeveer
één euro daalt. U zult uit het bovenstaande begrijpen dat het omgekeerde geldt voor de collectieve
zorgverzekeringen, die stijgen juist
extra.
Ten opzichte van de grote verzekeringen is de collectieve Aon Naturapolis nog steeds de goedkoopste,
maar de eerlijkheid gebied te zeggen
dat het verschil met CZ en VGZ wel
heel klein is geworden.
Bij de beoordeling van de meest gekozen Naturapolis zijn er wel ver-

Aon
(met FPVG korting)

CZ

VGZ

Menzis

€ 110,15
€ 119,18
€ 128,20

€ 114,95
€ 120,95
€ 127,45

n.v.t.
€ 119,95
€ 127,70

€ 111,00
€ 123,00
€ 133,00

CZ

VGZ

Menzis

€ 120,45
€ 124,80
€ 131,65

n.v.t.
€ 120,95
€ 126,95

€ 109,00
€ 122,00
€ 125,00

Budget
Natura
Restitutie

Ter vergelijking de tarieven van 2019
Aon
(met FPVG korting)
€ 103,00
€ 114,25
€ 120,37

Budget
Natura
Restitutie
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Zorgplan Selectief wordt Basis Budget; Zorgplan Natura wordt Basis
Zeker (Naturapolis); Zorgplan Restitutie wordt Basis Exclusief (Restitutiepolis).

Wijzigingen basisverzekering
De volgende wijzigingen zijn voor
ons ouderen van belang:
• Als 3 dagen of langer achterelkaar
voor een behandeling een ziekenhuis
wordt bezocht, dan kan worden gekozen voor een vergoeding van de
vervoerskosten of een logeervergoeding van € 75 per nacht.

schillen in de wijze van contracteren
van zorgverleners. Door budgetbeperkingen en door niet met iedere
zorgverlener een contract af te sluiten
proberen de maatschappijen de premie laag te houden. Dat heeft soms
vervelende consequenties: halverwege dit jaar kondigde VGZ een
patiëntenstop af bij het Ikazia ziekenhuis in Rotterdam, omdat dit
ziekenhuis het afgesproken budget
had opgebruikt. Bij de Budgetpolis
is het aantal gecontracteerde zorgverleners nog minder. Een Restitutiepolis geeft voor de basisverzekering
wel altijd recht op vergoeding.
Aon is een zogenaamde gevolmachtigde. Dat zijn bedrijven, die verzekeringen van andere verzekerings-

maatschappijen onder eigen label
mogen voeren. Voor de zorgverzekering is Aon gevolmachtigde van
Achmea.
Net als de andere grote verzekeraars
brengt Achmea haar zorgverzekering
onder verschillende labels op de
markt. De feitelijk uitvoeringsorganisatie is Zilveren Kruis. Achmea
heeft nu besloten het aantal labels
te beperken, daardoor komt het
label Avéro Achmea te vervallen en
wordt de verzekering onder de naam
Zilveren Kruis voortgezet. Omdat Zilveren Kruis al uitvoerder was, verandert er niets in de voorwaarden
en afhandeling.
Wel worden de namen van de verzekeringsvormen aangepast:
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• Verwijzing door de huisarts naar
een specialist ouderengeneeskunde
(of een arts verstandelijk gehandicapten) wordt nu vergoed vanuit de
basisverzekering. Wel valt dit onder
het eigen risico (dat was bij de oude
subsidieregeling niet het geval).
• Vervoer in verband met geriatrische
revalidatiezorg wordt toegevoegd
(dit is revalidatie i.v.m. ouderdomskwalen).
• Medicijnen voor Stoppen-met-roken vallen niet meer onder het eigen
risico.
• Zittend ziekenvervoer wordt alleen
nog vergoed voor verzekerden die
zich uitsluitend met een rolstoel kunnen verplaatsen.

Veel maximale vergoedingen zijn
aangepast aan de inflatie.

De Federatie heeft vanuit het
oogpunt van preventie een
aantal voorstellen tot verbetering van de aanvullende
verzekering gedaan, daarvan
zijn een drietal gehonoreerd:
Wijzigingen aanvullende verzekeringen
De Federatie heeft vanuit het oogpunt van preventie een aantal voorstellen tot verbetering van de aanvullende verzekering gedaan, daarvan
zijn een drietal gehonoreerd:
De aanvullende verzekeringen kennen een preventiebudget: Compact
€ 100, Compleet € 150 en Comfort
plus € 200 per jaar.
• Bewegen is goed voor ons ouderen, maar dan moet het wel zonder
risico kunnen worden gedaan. Daarom is het verstandig alvorens naar
de sportschool te snellen een preventieve sportkeuring te laten doen.
• Alleen binnen de Compleet en
Comfort plus kunt u een gezondheidscheck (APK keuring) laten uitvoeren door Niped, de maximale
vergoeding is € 50.
• Als uzelf of uw partner mantelzorger wordt, omdat de andere part-

ner hulpbehoevend wordt, staat degene die mantelzorg geeft voor een
zware taak. Daarbij is het voor de
hulpbehoevende, maar ook voor de
mantelzorger zelf, van groot belang
dat die zorg goed wordt gegeven.
Anders kunnen zowel de hulpbehoevende als de mantelzorger schade
oplopen. Een instructiecursus mantelzorg zit nu ook in het preventiepakket.
Er zijn overigens meer cursussen die
vergoed worden, neem daarover
contact op met Aon.

wordt 60 jaar te blijven
voortduren?
• de lage rekenrente, behalve
tot kortingen op pensioenuitkeringen, eveneens kan
leiden tot verhoging van premies of tot gedwongen verlaging van de opbouw voor
de nog niet gepensioneerde
deelnemers?
• momenteel van vele zijden
wordt voorgesteld om de
Macro Stabiele Rentevoet
(MSR) te gaan gebruiken?

Een gezond 2020 toegewenst!
SIMON KOPPES
LID COMMISSIE ZORG, WELZIJN EN WONEN
KNVG/NVOG

Wist u dat...
• de rente die gebruikt wordt
om de dekkingsgraad te bepalen is voorgeschreven door
De Nederlandse Bank en dat
die rente gekoppeld is aan
de zogenaamde risicovrije
rente, met de EURIBOR als
basis?
• de EURIBOR door de ECB bewust laag wordt gehouden
om de economieën van de
EU-landen te stimuleren?
• bij de bepaling van de verplichtingen van een fonds de
rekenrente
verondersteld
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• de MSR berekend wordt op
basis van een verwacht portefeuillerendement onder aftrek van de loon/prijsinflatie
en daardoor minder periodiek varieert en hoger ligt
dan de momenteel gebruikte
rekenrente?
• de kans op volledige indexering van de pensioenuitkeringen aanzienlijk hoger zal
worden bij overgang naar de
MSR?
• het hanteren van de MSR al
eerder werd voorgesteld
door de SER?
RUUD VERBERNE,
VOORZITTER VAN DE

PENSIOENCOMMISSIE VAN DE
FEDERATIE

Interview met Roel Wijmenga,
voorzitter Algemeen Bestuur
Philips Pensioenfonds
Kunt u zich met een
beknopt cv aan onze
lezers voorstellen?
Na mijn middelbare school ben ik
als econometrist afgestudeerd aan
de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
In mijn militaire diensttijd (ja, toen
was dat nog verplicht) stond ik ineens
voor de troepen en gaf ik leiding
aan zo’n 120 man van een batterij
veldartillerie. Daar kwam ik erachter
hoe leuk ik leidinggeven vond. Vervolgens ben ik gepromoveerd aan
de Erasmus Universiteit op een beleggingsonderwerp bij de vakgroep
Financiering en Belegging.
Daarna wilde ik eens wat anders en
ben ik min of meer toevallig in de
verzekeringen terechtgekomen, bij
AMEV. Daar werd ik, na het doorlopen van allerlei functies, lid van de
Raad van Bestuur. Daar heb ik de
fusie AMEV-Stad Rotterdam (onderdeel van Fortis) mede vormgegeven.
Vanwege zorgen over de gang van
zaken bij Fortis ben ik in 2003 overgestapt naar de hoofddirectie van
Interpolis. Een prachtig bedrijf met
een hele mooie filosofie. Toen Interpolis werd overgenomen door Achmea kwam ik daar in de Raad van
Bestuur. Eerst met een businessportefeuille, later als CFO.

In 2008 kwam ik weer terug als
CFO bij ASR (AMEV Stad Rotterdam)
dat inmiddels door de Nederlandse
Staat was overgenomen uit de failliete Fortis-boedel. Dat heb ik tot
2014 gedaan en toen vond ik het
welletjes. Het bedrijf was financieel
op orde en het bestaan van een
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CFO is prachtig, maar het zijn tropenjaren. Ik ben nu 62 jaar en ‘een
beetje met pensioen’ met een mooie
balans tussen ‘werk’ en hobby. Dat
laatste is alles met en rond IJslandse
paarden, dus mest scheppen, voeren,
hooien en uiteraard ook rijden.

Wat ziet u voor uzelf
als de belangrijkste
opdracht in de rol van
onafhankelijk voorzitter van PPF?
Als onafhankelijk voorzitter kan ik
door mijn achtergrond vaak bruggen
slaan tussen de verschillende invalshoeken in het bestuur en de input
van specialisten vertalen naar praktische implicaties en oplossingen.
Daarnaast bewaak ik met veel plezier
dat we in een goede sfeer zaken
helder benoemen en dat alle bestuursleden hun zegje kunnen doen.
Uiteindelijk gaat het erom dat we
gezamenlijk een beleid voeren dat
evenwichtig is voor alle deelnemers,
of het nu werknemers, slapers of
gepensioneerden zijn. Dat is een
grote verantwoordelijkheid, en zo
voelen we het ook. Het is bovendien
geen gemakkelijke opgave. Want
wat we later kunnen uitbetalen met
de gelden die we nu bezitten, hangt
af van de ontwikkeling van de rente
en financiële markten in bijvoorbeeld
de komende 60 jaar. Niemand die
dat zeker weet. Om dat als bestuur
zo goed mogelijk te doen ondanks
die inherente onzekerheid is dan
ook onze grootste uitdaging. En
daar draag ik graag en met veel
plezier mijn steentje aan bij.

De pensioenontvangers klagen erover dat
de koopkracht van
hun uitkeringen in de
laatste jaren met ruim
10% is afgenomen.
Hoe zou die achterstand moeten worden
goedgemaakt?
Van de indexatieachterstand zijn we
ons in het bestuur zeer bewust. Het
is niet voor niets de gedefinieerde
ambitie van het Fonds om voor alle
deelnemers een geïndexeerd pensioen te bereiken. Mede vanwege de
verder opgelopen indexatieachterstand hebben we recent de grens
waarboven (gedeeltelijk) zal worden
geïndexeerd verlaagd tot het wettelijk

14

minimum. Tegelijkertijd hebben wij
de plicht om te waken over de belangen van de pensioenen van de
jongeren die over 40 jaar of later ingaan. Daarom kunnen we nu niet
onbeperkt indexeren als er onvoldoende buffers zijn om dat te doen.
De indexatie blijft op dit moment
vooral achter door de lage Europese
rente. Die wordt mede veroorzaakt
door het beleid van de Europese
Centrale Bank. Maar als de rente
weer naar niveaus gaat die redelijk
lijken, bijvoorbeeld 4% -namelijk de
inflatie-doelstelling van de Europese
Unie van 2% plus 2% reële rente-,
dan is onze ambitie van een geïndexeerd pensioen goed haalbaar.
Maar of dat gaat gebeuren? Financiële specialisten roepen al jaren dat
dat zou moeten komen, maar het is
al heel lang niet het geval.
Zo lang dat niet zo is, hebben alle
deelnemers daar last van. Er is wel

Hoe vindt u dat de
Philips-gepensioneerden hun belangen
verdedigen bij het
PPF?

(beperkte) inflatie, maar we kunnen
(en mogen) niet (volledig) indexeren.
De gepensioneerden merken dat direct in hun portemonnee. De slapers
en de werknemers hebben hetzelfde
nadeel. Hun opgebouwde rechten
groeien evenmin mee met de inflatie.
Maar dat wordt door hen nu nog
minder gevoeld. Het is een uitgesteld
nadeel, dat ze pas ervaren als hun
pensioen ingaat. En ze hebben gemiddeld langer de tijd om dat weer
in te halen als de rente stijgt.

De Federatie is voor het pensioenfonds om zeker twee redenen belangrijk, namelijk als leverancier van
leden voor het Algemeen Bestuur
en het Verantwoordingsorgaan (VO),
en als klankbord namens een deel
van onze achterban. Voor wat betreft
dat eerste ben ik erg blij met de
kwaliteit en de inzet van de door de
Federatie ingebrachte leden voor die
beide organen. Dat is erg belangrijk
voor het functioneren van het Philips
Pensioen Fonds.
De klankbordfunctie is belangrijk
voor het bestuur omdat wij uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor een
beleid dat de belangen van alle deelnemers evenwichtig weegt. Daarop
wordt ook streng toegezien door
De Nederlandse Bank (DNB). Ook
het Verantwoordingsorgaan (VO)
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heeft daar terecht veel aandacht
voor. Voor het bestuur is het daarom
van belang om te weten wat er
onder de deelnemers leeft. Daar
hebben we onder andere klankbordgroepen voor ingericht, die we regelmatig direct digitaal of in een
sessie vragen voorleggen. Maar ook
regelmatig contact met vertegenwoordigers van werknemers, werkgevers en gepensioneerden helpt
daarbij. Het bestuur stelt die dialogen
zeer op prijs.
Uiteraard brengt het bestuur van de
Federatie nadrukkelijk de argumenten
en gevoelens van de gepensioneerden op tafel. En dat is goed. Maar
gelukkig is er daarbij tegelijkertijd
wel begrip en respect voor de bredere
context en onze rol daarin. Daardoor
kunnen we zinvol klankborden en
overleggen, hetgeen voor ons weer
nuttige input is bij de belangenafwegingen die we als bestuur moeten
maken.
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Agenda
FPVG-vergaderingen:
13 Januari

Dagelijks Bestuur

6 Februari

Algemeen Bestuur
Dagelijks Bestuur

9 Maart

Dagelijks Bestuur

8 April

LBPG Jaarvergadering
Begunstigersmiddag
Algemene Leden Vergadering
in Vught
Dagelijks Bestuur

15 April
20 April
7 Mei

Algemeen Bestuur
Dagelijks bestuur

8 Juni

Dagelijks bestuur

13 Juli

Dagelijks bestuur

10 September

Algemeen Bestuur
Dagelijks bestuur

12 Oktober

Dagelijks bestuur

5 November

Algemeen Bestuur
Dagelijks Bestuur

14 December

Dagelijks Bestuur
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