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Nieuwsbrief november 2017

Gang van zaken bij het Philips Pensioenfonds
Het gaat beter met het Philips Pensioenfonds!
De dekkingsgraad per 30 september 2017 ligt op 119,1% en de beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde
dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden) is inmiddels gestegen tot 114,8%.
De Federatie is van oordeel dat het tijd wordt voor indexatie!
Het pensioenfonds heeft in haar beginselen vastgelegd een waardevast pensioen na te streven. Helaas
is dat de afgelopen jaren door uitblijvende indexaties niet gerealiseerd. Nu de dekkingsgraad stijgt,
komt indexatie eindelijk weer in zicht. Echter, de eigen reglementen van het Philips Pensioenfonds
(PPF) belemmeren tot nu toe een redelijke (gedeeltelijke) indexatie van de pensioenen in 2018, omdat
het Algemeen Bestuur van het PPF heeft bepaald dat pas sprake kan zijn van (gedeeltelijke) indexatie
bij een beleidsdekkingsgraad van 116% .
Daarom gaat de Federatie het Algemeen Bestuur van het PPF met klem verzoeken om de indexatiestaffel te wijzigen en om volgend jaar een indexatie toe te passen die gebaseerd is op de mogelijkheden
die de wettelijke grenzen bieden. Dat wil zeggen dat de hoogte van de (nog steeds gedeeltelijke!)
indexatie wordt berekend vanaf de wettelijke ondergrens van 110%. Als de huidige dekkingsgraad tot
het eind van het jaar niet meer zou wijzigen, zou dit betekenen dat in plaats van ongeveer een tiende
van de prijsstijgingen dit jaar, ruim de helft van de gestegen prijzen zou kunnen worden gecompenseerd.
Volgens Frans van Houten, president van Philips, gaat het ook goed met het bedrijf en de beurskoers
gaat omhoog. Tijd dat niet alleen de aandeelhouders maar ook de medewerkers en gepensioneerden
er wat van gaan merken, door indexatie van hun pensioen.
Inkomenssituatie van gepensioneerden
Het nieuwe kabinet Rutte III beweert dat
alle mensen in Nederland er de komende
jaren op vooruit gaan. Helaas blijkt uit
nadere bestudering van de cijfers door
het ministerie van SZW dat met name
onder gepensioneerden een zeer grote
groep een negatieve koopkracht ontwikkeling zal hebben. Het kabinet zet in op
werkenden. Dat is prima, maar de mensen die werkzaam leven achter zich hebben mogen zeker niet worden vergeten.
Nee tegen Nieuw Pensioenstelsel!
In het regeerakkoord van het nieuwe
kabinet is een paragraaf opgenomen over
het pensioenstelsel. Het kabinet wil het
pensioenstelsel hervormen tot een meer
persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling, waarbij de doorsneesystematiek wordt afgeschaft.
Eind dit jaar zou er een advies van de
sociale partners moeten liggen en begin
volgend jaar zouden de keuzes gemaakt

Hoofdlijnen van dit manifest
• Pensioenen gaan iedereen aan.
• Het Nederlandse pensioenstelsel is houdbaar.
• Maar het pensioenstelsel is door de Nederlandse politiek
onhoudbaar gemaakt.
• De vermogens stijgen veel harder dan de verplichtingen.
• Het aanvullend pensioen en de AOW vormen samen een
essentieel stelsel om de levenswijze van voor het pensioen na pensionering te kunnen voortzetten.
• De vermogens van pensioenfondsen zijn een unieke troef
van de Nederlandse economie.
• Binnen het huidige stelsel zijn verbeteringen mogelijk.
• Uitsluiting van grote groepen van de bevolking moet worden voorkomen.
• Stop met discussiëren en kom met oplossingen binnen
huidige stelsel.
• Politiek moet pensioenfondsen niet langer dwingen zich
kunstmatig arm te rekenen.

Bureau: Vredeoord 105, 5621 CX Eindhoven • telefoon 040 - 251 20 02

LBPG mailingbrief oktober 2017 postleden.qxp_drukker 01-11-17 12:03 Pagina 2

moeten worden. De tegengeluiden worden echter steeds sterker. Na de protesten van de FNV-gepensioneerden zijn er bedenkingen geuit door het Pensioenfonds voor de bouw (bpf BOUW). Ook het
Pensioenfonds Metaal & Techniek (PMT) waarschuwt voor de grote overgangsproblematiek. Medio
oktober is door een aantal ouderen organisaties een manifest opgesteld “Red ons pensioenstelsel”.
We hebben al eerder in de nieuwsbrief geschreven dat de Federatie een complete herziening van het
pensioenstelsel verwerpt. Met een beperkt aantal maatregelen kan het huidige systeem prima
toekomstbestendig worden ingericht. De Federatie heeft besloten het manifest “Red ons pensioenstelsel” te steunen. U kunt dit manifest ook persoonlijk ondersteunen. Ga daarvoor naar de website:
www.red-ons-pensioenstelsel.nl.
Medezeggenschap gepensioneerden in de organen van het PPF
De Federatie heeft richting het Philips Pensioenfonds aangegeven de invloed van de gepensioneerden
in het Pensioenfonds zeer beperkt te vinden. Dit betreft niet alleen het beperkt aantal zetels in het
Algemeen Bestuur maar vooral ook de eisen ten aanzien van geheimhouding en het stemreglement
voor het Verantwoordingsorgaan (VO). De Federatie vindt dat de leden van de organen ruggespraak
met de achterban moeten kunnen houden over belangrijke actuele onderwerpen op de agenda van het
pensioenfonds. Tevens leidt het reglement van het VO ertoe dat de in de wet vastgelegde afspiegeling
van de medezeggenschap teniet wordt gedaan.
Landelijke Belangenvereniging van Philips
Gepensioneerden (LBPG)
Na de werving met een informatiestand op de dialoogsessies van het Pensioenfonds in oktober
hebben zich weer een aantal nieuwe leden bij de
LBPG aangemeld. Ledenwerving zal mede door
een inlegvel bij het blad “Generaties” van het PPF
begin 2018 een nieuwe impuls krijgen.
Discussiestuk splitsing Philips Pensioenfonds
Mede naar aanleiding van het discussiestuk van de
Federatie (zie website: www.federatie.nl) over
een mogelijke splitsing van het Philips Pensioenfonds in een fonds van actieve deelnemers en een
fonds van gepensioneerden is de Federatie eind
november uitgenodigd voor een toelichting door
het PPF op een toekomstverkenning die door het
Pensioenfonds is gemaakt.

Contributie-inning door LBPG
Vanaf 2018 zal de LBPG contributie gaan
innen bij haar leden. Zoals in de ALV besloten

is de contributie vastgesteld op € 2,00 per
maand. De inning zal plaatsvinden door het

Philips Pensioenfonds door inhouding op het
pensioen vanaf januari 2018. Enkele leden,
bij wie inning op het pensioen niet mogelijk is
omdat ze nog geen pensioen ontvangen of
geen juist pensioennummer in het ledenbestand hebben opgegeven worden via een
separate brief geïnformeerd omtrent de contributiebetaling voor 2018.

Namens het bestuur,
Roel Fonville, voorzitter
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