Koepelorganisaties verbaasd over
onbuigzaamheid minister Koolmees.
De koepelorganisaties van gepensioneerden KNVG en NVOG
spreken er in een persbericht hun verbazing over uit, dat
minister Koolmees van sociale zaken een discussie over het
afschaffen van de risicovrije rente bij voorbaat uitsluit. Dit
hoewel werkgeversorganisaties en vakbeweging in hun
conceptakkoord over de hervorming van het pensioenstelsel
aangeven, dat ze af willen van de manier waarop
pensioenfondsen nu hun verplichtingen moeten berekenen.

Met zijn afwijzing haalt Koolmees een belangrijke bouwsteen
uit het voorlopige akkoord.
Rekensystematiek is achterhaald
Algemeen wordt erkend, aldus KNVG en NVOG, dat de huidige
rekensystematiek niet geschikt is om de dekkingsgraad van
pensioenfondsen te berekenen. Wordt het systeem
gehandhaafd, dan wordt een veel bekritiseerde fout uit het
verleden herhaald, zo vrezen de voorzitters van KNVG en
NVOG, Joep Schouten en Jaap van der Spek.
Achterkamertjes
Ze vinden, dat er over de hervorming over het pensioenstelsel
te lang en teveel in achterkamertjes wordt overlegd en dan ook
nog zonder daarbij de direct belanghebbenden als de
gepensioneerden te betrekken.

PENSIOEN

Minister ziet niets in pensioenakkoord
Meer lezen? Ga naar Loonvoorlater.nl

Kleine pensioenen mogen vervallen.
Vanaf 1 januari 2019 vervallen heel kleine pensioenen. Dat zijn pensioenen van
2 euro of minder bruto per maand. Ze mogen vervallen op grond van nieuwe
regels, omdat de administratiekosten voor deze kleine pensioenen hoog is.
Wie zijn mini-pensioen wil behouden, moet vóór 1 januari 2019 contact
opnemen met de pensioenuitvoerder om te vragen naar de mogelijkheden om
het pensioen bv op de bankrekening te storten.

Pensioenleeftijd loopt op
De gemiddelde pensioenleeftijd is in 1917 met 5 maanden gestegen tot 64 jaar en 10
maanden. Dit blijkt uit cijfers van het centraal Bureau voor de Statistiek.
Meer weten? Ga naar: www.amweb.nl

Pensioendiscussie volgen?
Pensioendiscussie volgen?
Wilt u dagelijks op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen rond de
pensioenen, ga dan naar de website loonvoorlater.nl
De discussie over zorg volgen?
Ga dan naar de website knvg.nl

Benoemingen:
Bernard van Praag gekozen in Verantwoordings
Orgaan ABP
Emeritus hoogleraar en KNVG-bestuurslid Bernard van Praag is
gekozen in het Verantwoordings Orgaan van het
ambtenarenpensioen ABP. Bernard van Praag is een kritisch
volger van de pensioendiscussie, waaraan hij de afgelopen jaren
een aantal publicaties besteedde. Nederland heeft in zijn visie
een goed pensioenstelsel, dat de toets der kritiek kan doorstaan.
Grote hervormingen om het pensioenstelsel toekomstbestendig te
maken, zoals het kabinet bepleit, zijn naar zijn mening niet nodig.
Dat kan ook met kleine aanpassingen.

Ferd Claassen gekozen in Verantwoordings
Orgaan APF
Ferdinand Claassen, bestuurslid van de KNVG, is benoemd tot lid
van het Verantwoordings Orgaan van de Stichting Pensioenfonds
APF. Ferd Claassen is ook lid van de Communicatiecommissie
van de KNVG.

Nieuwe voorzitter Pensioenfederatie
Shaktie Rambaran Mishre wordt de nieuwe voorzitter van de
Pensioenfederatie. Zij neemt het voorzitterschap over van Kick
van der Pol, die aan de wieg heeft gestaan van de
Pensioenfederatie en vanaf de start in 2010 tot op heden
voorzitter is geweest. Mevrouw Rambaran Mishre was de
afgelopen 10 jaar werkzaam voor KPMG. (Foto: Pensioen Pro.)

ZORG

Pact ouderenzorg krijgt handen en
voeten.

100 Organisaties hebben zich gemeld om mee te doen aan het “Pact voor de
Ouderenzorg”, zo meldt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Tot de organisaties, die dit samenwerkingsverband steunen horen ook NVOG
en KNVG. Het pact is erop gericht om de ouderenzorg dichtbij huis beter te
organiseren.
3 Programma’s gestart
Inmiddels zijn daarvoor drie programma’s gestart; “Eén tegen eenzaamheid|,
“Thuis in het Verpleegtehuis” en “Langer thuis”.
Voorkomen eenzaamheid
“Eén tegen Eenzaamheid” richt zich op het voorkomen en bestrijden van
eenzaamheid onder ouderen, door de omgeving van ouderen bewust te maken
van dit probleem en de samenleving te stimuleren daartegen iets te doen. Zo
wordt van 27 september tot en met 6 oktober de week tegen de eenzaamheid
georganiseerd.
Betere verpleeghuiszorg
“Thuis in het Verpleeghuis” is erop gericht de verpleeghuiszorg de komende
jaren te verbeteren. Op maandag 2 juli wordt in het World Forum in Den Haag
voor mensen die betrokken zijn bij de verpleeghuiszorg een congres
georganiseerd.
Langer zelfstandig
“Het programma Langer Thuis” heeft als doel om de samenwerking op lokaal
niveau te verbeteren, zodat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen wonen. De
ideeën daarvoor zijn op 18 juni gepresenteerd.
Meer weten? Lees dan de nieuwsflits van het ministerie

Meer geld voor ICT in de
ouderenzorg
Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) trekt 340 miljoen euro
extra uit voor het ontwikkelen van “slimmere” zorg, waardoor
ouderen dank zij wijkteams en nieuwe technologie langer thuis
kunnen blijven wonen.
Informatie uitwisselen
35 Miljoen van dat bedrag is bestemd voor het verlichten van de
taak van mantelzorgers. Nog eens 35 miljoen gaat naar de inzet
van meer ouderenzorgspecialisten buiten het ziekenhuis en
dichtbij de hulpvrager.
Verder is er 270 miljoen euro beschikbaar voor het ontwikkelen
van nieuwe ict-toepassingen, waardoor gemakkelijker informatie
uitgewisseld kan worden.
Daarnaast denkt de minister aan het opzetten van nieuwe hofjes,
zorgwoningen en andere vernieuwende woonvormen.
Tekort aan woningen

De problemen in de ouderenzorg zijn niet gemakkelijk op te
lossen.
Nu al is er een tekort van 80.000 woningen, die passen bij de
behoefte van ouder worden mensen, zo zegt de
ouderenorganisatie Anbo in De Volkskrant bam 19 juni 2018.

"Zorg thuis" stevent af op een ramp
Steeds meer ouderen moeten langer zelfstandig wonen, maar de zorg die ze
nodig hebben om dat te kunnen realiseren loopt vast. Daarom luiden drie
Brabantse ouderenbonden (KBO-Brabant, PVGE en PCOB) de noodklok.
Zorgvraag explodeert
De cijfers liegen er niet om. In Brabant stijgt het aantal dementerenden van
34.000 in 2015 naar bijna 61.000 in 2030. Zeventig procent woont thuis en dat
percentage zal nog toenemen. De vraag naar zorg aan huis stijgt daarmee,

maar er is niet genoeg personeel, waardoor de druk op mantelzorgers alleen
maar zal toenemen.
De drie ouderenorganisaties hebben minister Hugo de Jonge van
Volksgezondheid, de Tweede Kamer en de koepels van woningcorporaties en
zorginstellingen laten weten, dat er een “systeeminfarct” dreigt rond de
huisvesting en zorg voor senioren.
Doorbreek de schotten
De Brabantse ouderenorganisaties willen een ramp voorkomen door in elke
Brabantse gemeente een kernteam samen te stellen, dat oplossingen bedenkt.
Bijvoorbeeld van woonvormen, waarmee het gat tussen zelfstandig wonen en
verpleeghuis wordt opgevuld.
Om dit proces op gang te helpen, vragen de organisaties aan de provincie om
een subsidie van 6 miljoen, uitgesmeerd over de komende 4 jaar. Aan de
rijksoverheid wordt gevraagd deze ontwikkelingen mogelijk te maken door de
schotten af te breken tussen de 3 wetten waaruit de zorg voor ouderen wordt
betaald.

Wat vinden ouderen belangrijk?
Wat vinden ouderen zelf belangrijk als het gaat over wonen, welzijn en zorg? Het
antwoord op die vragen kan het beste worden gegeven door de ouderen zelf.
Ouderen, vertegenwoordigd in het ouderenplatform Beter Oud, hebben samen met
hun achterban, deze vragen beantwoord en in een folder samengevat.
Meer lezen?
Ga naar : www.knvg.nl

Korting, die zorgverzekeraars geven,
is nep.
De korting die zorgverzekeraars geven op collectieve polissen is nep.
Die conclusie kan getrokken worden uit een brief van minister Bruno
Bruins (VVD) voor Medische Zorg aan de Tweede Kamer.
Eerst gaat de prijs omhoog
Uit een onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) blijkt dat
zorgverzekeraars weliswaar een korting geven voor collectieve
polissen, maar niet dan nadat ze eerst de prijs hebben verhoogd.
Deelnemers aan zo’n collectieve polis betalen hun korting dus gewoon
zelf. Het idee, dat collectieve inkoop van zorg efficiënt is, tot lagere
kosten leidt en dat daarom collectieve polissen dus goedkoper kunnen
zijn, is fake. Inkoop op grote schaal blijkt helemaal niet goedkoper te
zijn, aldus het onderzoek.

Sigaar uit eigen doos
“Een sigaar uit eigen doos dus”, concludeert De Volkskrant 29 juni
2018. Volgens deze krant krijgen mensen bij een collectieve
verzekering 9 euro korting, maar die korting wordt opgehoest door alle
verzekerden 7 euro extra op de premie te laten betalen (ook de
mensen die een individuele verzekering hebben). Een korting van 9
euro is in werkelijkheid dus slechts 2 euro voordeel en wordt mede
betaald door verzekerden die niet meedoen aan een collectieve
zorgpolis.
Minister Bruins heeft de zorgverzekeraars gevraagd hun leven te
beteren, maar hij heeft maar beperkte juridische mogelijkheden om dat
betere gedrag ook werkelijk af te dwingen. De minister kan niet echt
ingrijpen, omdat zorgverzekeraars opereren op de vrije markt en
private organisaties zijn.
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