Nieuwsbrief Dagelijks Bestuur van de FPVG
In memoriam
Op zondag 25 maart is Jos Ducheine plotseling overleden. Jos is van 2009 tot 2016 bestuurslid
geweest van de Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden.
Nadat hij in 2016 zijn functie als eerste secretaris had neergelegd is Jos de afgelopen twee jaar doorgegaan als drijvende kracht achter de communicatie functie binnen de Federatie en heeft hij een grote
bijdrage geleverd aan de opzet van de Landelijke Belangenvereniging van Philips Gepensioneerden.
De Federatie is hem voor zijn grote bijdrage in al die jaren veel dank verschuldigd. We wensen zijn
partner veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.
Begunstigersbijeenkomst en Algemene Leden Vergaderingen (ALV’s)
In maart heeft de jaarlijkse Begunstigersbijeenkomst in Hotel van der Valk in Eindhoven plaats gevonden. Voor deze bijeenkomst waren de begunstigers en de leden van de Landelijke Belangenvereniging
van Philips Gepensioneerden uitgenodigd. Het verslag van de bijeenkomst kunt u terugvinden op de
website van de FPVG (www.fpvg.nl).
Op 11 april heeft de ALV van de Landelijke Belangenvereniging van Philips Gepensioneerden (LBPG)
plaats gevonden in het van der Valk hotel in Vught.
Bij de discussie over de begroting is vastgesteld dat de vereniging een zeker weerstandsvermogen
moet opbouwen en dat ook meer geld besteed zal moeten worden aan communicatie gericht op
werving van nieuwe leden.
Vanuit het Algemeen Bestuur (AB) van het Philips Pensioenfonds (PPF) is een toelichting gegeven op
de stand van zaken en heeft de heer Bert Tip een interessante lezing gehouden over de geschiedenis
van Philips, gebaseerd op zijn eigen carrière en ervaringen binnen het concern.
Gelet op de overlap in doelgroep en activiteiten is besloten de ALV van de LBPG volgend jaar op
dezelfde dag te laten plaats vinden als de Begunstigersbijeenkomst. Als datum daarvoor is vastgesteld
10 april 2019.
Op 18 april vond de ALV van de FPVG plaats in het van der Valk hotel in Vught. Helaas waren 12 lidverenigingen op deze bijeenkomst niet vertegenwoordigd.
Speciale aandacht is in deze vergadering besteed aan de zorg; een onderwerp dat toenemende aandacht verdient.
De concept verslagen van de ALV van de LBPG en de FPVG vind u binnenkort op de respectievelijke
websites.
Verzoek aan de De Nederlandsche Bank (DNB)
Na een aantal gesprekken met het bestuur van het PPF over de vraag of een aantal zaken wel in lijn
zijn met de Pensioenwet heeft de Federatie eind vorig jaar een brief gestuurd naar de DNB als toezichthouder.
In die brief heeft de Federatie de DNB de vraag voorgelegd een oordeel te vellen over de legitimiteit
van de voorgeschreven algehele geheimhoudingsplicht en over de governance bij het PPF.
De DNB heeft inmiddels onderzoek gedaan en de uitkomst daarvan is dat het PPF de bestaande governance-regels niet hoeft aan te passen. Wel is in algemene zin aangegeven dat het nuttig is om met elkaar
nog eens te kijken naar de wijze waarop de rollen, taken en verantwoordelijkheden worden ingevuld.
De Federatie blijft van mening, dat de huidige governance van het PPF niet in lijn is met de geest van
de wet en zeker niet past bij een Collective Defined Contribution (CDC) systeem. Dat is een pensioensysteem waarbij de werkgever zich er uitsluitend toe verplicht een vaste premie te betalen.
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Bij een dergelijke regeling, zoals Philips die nu heeft, liggen de risico’s vooral bij de aangeslotenen en
niet meer bij de werkgever die namelijk niet meer tot bijstorten verplicht is.
Dat de governance niet moet worden aangepast op last van de DNB neemt niet weg dat het fonds de
vrijheid heeft om – kijkend naar de situatie bij andere grote ondernemingspensioenfondsen – op eigen
initiatief de governance regels meer in lijn te brengen met de geest van de Pensioenwet.
Splitsing van het PPF
De Federatie heeft in 2016 een nota geschreven met beschouwingen over een mogelijke splitsing van
het PPF in een kring van actieven en een kring van gepensioneerden en slapers. Het PPF heeft aangegeven op dit moment geen nadere studie te willen doen omdat een “carve-out” (afsplitsing) van
gepensioneerden wettelijk niet mogelijk is en omdat men de uitkomsten met betrekking tot een nieuw
pensioenstelsel wil afwachten.
De Federatie heeft aangegeven dat de nota breder gezien moet worden dan alleen de optie van een
“carve-out” van gepensioneerden. Een splitsing in verschillende kringen van aangeslotenen kan ook
opportuun zijn als er materiële veranderingen in de pensioenregeling van het bedrijf plaats vinden.
Voorbeelden daarvan zijn Shell en Unilever.
Indexatiebesluit PPF
In maart is het indexatiebesluit van het PPF middels een brief aan de aangeslotenen kenbaar gemaakt.
Helaas heeft het pensioenfonds geen gehoor gegeven aan de oproep van de Federatie om gebruik te
maken van de bestuurlijke vrijheid om een – hoewel nog steeds partiële – ruimere indexatie toe te kennen. Zeker tegen de achtergrond van het achterblijven van het fonds bij haar eigen indexatie ambitie
en de tussentijdse aanpassing van de kosten voor de opbouw van het pensioen in 2016 was het
gebruik van de bestuurlijke vrijheid in de ogen van de Federatie passend geweest.
Het fonds geeft aan dat het indexatiebesluit is genomen om redenen van prudentie. De Federatie heeft
in haar reactie naast haar teleurstelling ook haar waardering voor de prudente opstelling van het
fonds uitgesproken en zij heeft er bij het fonds op aangedrongen deze prudente houding ook bij het
beoordelen van de toekomstige uitvoeringsovereenkomst aan te houden.
Nieuw Pensioenstelsel?
De landelijke pensioenstelsel discussie zit op het moment dat ik dit schrijf nog helemaal vast. Er gaan
steeds meer stemmen op die pleiten voor het behoud van het huidige stelsel, wellicht met een aantal
aanpassingen. De ouderen organisaties, waaronder de Koepel van Nederlandse Verenigingen van
Gepensioneerden (KNVG ) hebben in ieder geval een aantal toetsingscriteria opgesteld waaraan een
nieuw stelsel zou moeten voldoen.
Pact voor de ouderenzorg
In maart heeft minister de Jonge een “Pact voor de ouderenzorg” afgesloten met een aantal ouderenorganisaties, waaronder de KNVG. Het bestuur van de Federatie beraadt zich samen met de commissie
zorg en zorgverzekeringen van de Federatie op welke rol de Federatie op het gebied van zorg en wonen
zou kunnen spelen.
Lezingen door Bestuursleden van de Federatie voor aangesloten verenigingen en LBPG leden
In het afgelopen jaar heeft het bestuur bij verschillende gelegenheden in Best, Eindhoven, Veldhoven,
Limburg en Noord Nederland uitleg gegeven over het pensioensysteem in Nederland. Het bestuur is
op basis van signalen uit de achterban van plan om een dergelijke voorlichting te geven voor de leden
van de LBPG en is ook bereid om op plaatsen waar dit nog niet gebeurd is een voordracht voor lidverenigingen over deze materie te geven. Mocht u als lid van de LBPG of bestuurslid van een vereniging
aangesloten bij de Federatie daar interesse voor hebben kunt u dat melden bij het secretariaat,
mevrouw Els Verhoeven, tel 040- 2512002 of via email op info@LBPG.nl.
Namens het bestuur,
Roel Fonville, voorzitter
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