Nieuwsbrief Dagelijks Bestuur van de FPVG
Belangenbehartiging ten aanzien van onze pensioenen
In de nieuwsbrief van eind 2016 heb ik u geïnformeerd over het door het Algemeen Bestuur van het
Philips Pensioenfonds (PPF) genomen besluit om de pensioenopbouw voor de werkenden goedkoper
te maken. Door dat besluit draagt de premie niet meer bij aan het herstel van het vermogen van het
pensioenfonds.
Na juridisch advies te hebben ingewonnen blijft de Federatie van mening, dat wij dat besluit destijds
terecht hebben aangevochten.
Tijdens de inmiddels met het pensioenfonds gevoerde gesprekken en correspondentie over dit onderwerp is veel informatie uitgewisseld maar zijn de ingenomen standpunten nog niet echt dichter tot
elkaar gekomen. Via de site (www.federatie.nl) en in komende nieuwsbrieven zullen wij u over de
voortgang blijven informeren.
Onze vertegenwoordiging in het PPF
De laatste keer kon ik u melden dat de heren ter Huurne en Reuvers zonder verkiezing kandidaat
gesteld zijn voor het Algemeen Bestuur van het PPF. Vandaag de dag worden zware eisen gesteld aan
bestuursleden van pensioenfondsen. Wij zijn dan ook verheugd, dat De Nederlandsche Bank onlangs
heeft laten weten dat de heren ter Huurne en Reuvers aan die zware eisen voldoen en dat zij vanaf nu
als volwaardig lid van het Algemeen Bestuur van het PPF zijn toegelaten.
Het zorgcollectief bij het IAK
Voor wat betreft het bestaande collectief is de situatie zo dat de Federatie zich aansluit bij het contract
dat Philips via het IAK met het VGZ heeft afgesloten. Dat heeft geleid tot een pakket, dat als zeer concurrerend mag worden gekwalificeerd. Er is een korting van 10% op het basispakket en een korting
van 20% op het aanvullende pakket.
Nu het VGZ kenbaar heeft gemaakt niet meer met zgn. gevolmachtigden, zoals het IAK, te willen werken zal via een uit te schrijven tender naar een nieuwe verzekeraar gezocht moeten worden. De inzet
vanuit de Federatie zal zijn om in het tenderproces actief te participeren en voor wat betreft de beoogde uitkomst zal de inzet zijn om de bestaande situatie te continueren en om vast te blijven houden aan
de wet van 2006.
Zowel over de start als over de voortgang van het proces zullen wij u nauwgezet informeren.
Het bestuur onderschrijft het belang van invloed uitoefenen op landelijk niveau vanuit de wil om de solidariteit in stand te houden en leeftijdsafhankelijke premies in de zorg te voorkomen. Recent is de oud
voorzitter van de PVGE Helmond, Simon Koppes, toegetreden tot de commissie Zorg en Wonen van
de NVOG/KNVG.
Door de Federatie opgestelde “Nota splitsing Philips Pensioenfonds”
De vorig jaar ingestelde pensioencommissie van de Federatie heeft in het najaar van 2016 een discussienota opgesteld over mogelijke toekomstige inrichting van het Philips Pensioenfonds. U kunt deze
nota vinden op de site van de Federatie onder “Publicaties”.
Deze nota is toegestuurd aan alle belanghebbende partijen. Daarbij is door de Federatie het aanbod
gedaan om een toelichting te geven op de inhoud. Een meerderheid van de aangeschrevenen heeft
inmiddels kenbaar gemaakt in te willen gaan op het in de aanbiedingsbrief gedane aanbod tot het
geven van die toelichting. Wij zullen u op de hoogte houden van de voortgang.
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Invloed senioren bij kabinetsformatie
De Federatie werkt op landelijk niveau samen in de Koepel van Nederlandse Verenigingen van
Gepensioneerden (KNVG ). Een nieuw pensioensysteem is een van de belangrijke thema’s bij de kabinetsformatie. De KNVG heeft als input hiervoor de nota “Toetsingscriteria pensioenstelsel” opgesteld,
waarin criteria worden aangegeven, waarmee voorstellen voor een (nieuw) pensioenstelsel zullen worden beoordeeld door de KNVG, te beginnen met het Rapport van Bevindingen dat de Sociaal
Economische Raad (SER) binnenkort zal publiceren.
Inmiddels heeft overleg plaatsgevonden met de SER waarin de nota nader is toegelicht, waarbij de vertegenwoordigers van de KNVG en ouderenorganisaties het vertrouwen hebben uitgesproken dat
gepensioneerden betrokken zullen worden bij overleg over een nieuw stelsel. Deze nota is ook goed
en positief ontvangen bij andere politieke stakeholders.
De strategie van de KNVG is nu gericht op de juiste timing van het verder benaderen van de direct bij
de formatie betrokken partijen om daarmee maximale impact verkrijgen. Voor meer informatie verwijs
ik naar de volgende websites van de KNVG: www.knvg.nl en www.pensioenvoorlater.nl
Begunstigersmiddag
De Federatie is een federatie van lidverenigingen. Daarnaast kent de Federatie een grote groep
Begunstigers, die het belang en de doelstelling van de Federatie onderschrijven maar die veelal geen
lid zijn van een plaatselijke vereniging. Voor deze groep organiseert de Federatie jaarlijks een zgn.
Begunstigersmiddag.
Deze vond dit jaar plaats op 22 maart en had als gastspreker de heer John Landman, directeur Toezicht
Pensioenbeleid van De Nederlandsche Bank.
Een uitgebreid verslag van die bijeenkomst vindt u op de website.
“Philips Best, van verborgen parel tot kroonjuweel” - Bert Tip
Op 12 mei verschijnt onder deze titel een boek over de Philips locatie in Best. De prijs van het boek in
de boekhandel en via internet wordt 34,50 euro. Wij bieden U de mogelijkheid om het boek aan te
schaffen voor 20 euro.
Wanneer u van die mogelijkheid gebruik wilt maken moet u voor 1 mei aanstaande een mailtje met uw
naam, adres, telefoonnummer en woonplaats sturen naar: bestuur@federatie.nl. U zult dan t.z.t per
mail nadere details ontvangen.
Landelijke Belangenvereniging van Philips Gepensioneerden
De ledenwerving voor de vorig jaar opgerichte LBPG is in volle gang. Graag doe ik ook via deze nieuwsbrief aan eenieder de oproep om Philips gepensioneerden die geen lid willen of kunnen worden van
een lokale lidverenging aan te moedigen lid te worden van deze nieuwe vereniging en om zich aan te
melden via de site www.lbpg.nl

Eindhoven, april 2017.
Roel Fonville, voorzitter FPVG
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