Opmerking vooraf vanuit het bestuur van de PVGE:
-

-

via uw lidmaatschap van de PVGE worden uw pensioenbelangen vertegenwoordigd door de FPVG
en ontvangt u daar deze berichtgeving over.
met betrekking tot de oprichting van de LBPG berichtten wij u al eerder dat uw belangen via de
PVGE afdelingen, als lokale verenigingen van gepensioneerden, reeds door de FPVG behartigd
worden. Voor u als lid van onze PVGE verandert er dus niets en hoeft u geen lidmaatschap van de
LBPG te overwegen. Wanneer u mensen kent met een relatie met het Philips Pensioenfonds die
geen lid zijn van onze PVGE kunt deze proberen te enthousiasmeren om lid te worden van onze
PVGE.

Nieuwsbrief Dagelijks Bestuur van de FPVG
Nu het jaar 2016 ten einde loopt, wil ik graag met U terugkijken op de gebeurtenissen in het afgelopen
jaar en vooruitkijken naar 2017.
Belangenbehartiging ten aanzien van onze Pensioenen
Richting het Philips Pensioenfonds en Philips blijven wij ijveren voor een waardevast pensioen. Indexatie
is daarbij het sleutelwoord. Het Philips Pensioenfonds heeft het afgelopen jaar besloten om de
pensioenopbouw voor de werkenden goedkoper te maken. Dat betekent dat de premie nu niet meer
bijdraagt aan het herstel terwijl het pensioenfonds in de gevarenzone zit. De werkenden dragen
daardoor nu niet meer bij aan het herstel van de dekkingsgraad, de gepensioneerden wel.
Dit besluit is bovendien niet in lijn met de ambitie van Philips en het Philips Pensioenfonds om
werknemers en gepensioneerden een waardevast pensioen te bieden. Vanaf 2010 loopt de
inkomensontwikkeling van gepensioneerden 12% achter op de collectieve loonsverhogingen die de
werkenden bij Philips hebben genoten.
Op grond van de bovenstaande argumenten wordt dit besluit door de Federatie bij het Pensioenfonds
aangevochten. Verdere info vindt u op onze website: www.federatie.nl
De regering ziet de ouderen nog steeds als melkkoe. Er zijn een aantal tijdelijke maatregelen genomen
om de grote groep ouderen gunstig te stemmen in verband met de aankomende verkiezingen voor de
Tweede Kamer. De Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) heeft samen
met andere ouderenorganisaties een klemmend beroep op de regering gedaan om een aantal
maatregelen te nemen zodat de koopkracht van ouderen niet verder afkalft. Tevens zijn er in een brief
naar staatssecretaris Kleinsma alternatieven aangereikt die generatie-evenwichtig zijn en die voorkomen
dat er door pensioenfondsen gekort moet gaan worden. Verdere info vindt u op de website van de KNVG
: www.knvg.nl
De vorig jaar ingestelde pensioencommissie van de Federatie heeft in het najaar een discussienota
opgesteld over mogelijke toekomstige inrichting van het Philips Pensioenfonds. Eén van de opties is een
splitsing van het Philips Pensioenfonds in een fonds voor de actieve en een fonds voor de passieve
deelnemers van het Fonds. Een dergelijke inrichting geeft de mogelijkheid om de tegengestelde
belangen van beide categorieën in het beleggingsbeleid beter te bedienen en in te spelen op
veranderingen in de wetgeving en bij Philips . De discussienota is gestuurd naar de stakeholders bij het
Philips Pensioenfonds en kunt u vinden op de website van de Federatie: www.federatie.nl

Vertegenwoordiging gepensioneerden in het PPF
Voor 2016 stonden verkiezingen voor de zetels van de gepensioneerden in het Algemeen Bestuur van
het Philips Pensioenfonds gepland. Het bestuur van het pensioenfonds staat voor een evenwichtige
belangenafweging. Daarbij is het van groot belang dat de gepensioneerden met hun argumenten
voldoende gewicht in de schaal leggen. De Federatie is er als enige organisatie in geslaagd om hiervoor
een kieslijst met geschikte kandidaten op te stellen. Als gevolg hiervan konden verkiezingen achterwege
blijven en zijn de bovenste twee kandidaten van de lijst van de Federatie, de heren ter Huurne en
Reuvers, door het PPF uitgenodigd om zitting te nemen in het Algemeen Bestuur van het PPF.
Het zorgcollectief bij het IAK
Ook voor 2017 heeft de Federatie als contractpartner bij het IAK de goede overeenkomst kunnen
continueren betreffende de collectieve zorgverzekering. Helaas zijn de premies door alle
ziektekostenverzekeraars voor 2017 stevig verhoogd. Gelukkig bleef de verhoging voor onze collectieve
verzekering voor het basispakket beperkt tot €5, - per maand en bleven de kosten voor de aanvullende
verzekeringen gelijk aan 2016. De korting op het basispakket is 10% en op de
aanvullende verzekeringen 20%. Mede in het licht van de samenstelling van het aanvullende pakket, dat
is toegesneden op de behoefte van ouderen, is dit een aantrekkelijk arrangement.
Oprichting van de LBPG
In november is de Landelijke Belangenvereniging van Philips Gepensioneerden (LBPG) opgericht als
lidvereniging van de Federatie. De LBPG biedt Philips gepensioneerden uit heel Nederland die geen lid
kunnen of willen zijn van een lokale vereniging van Philips gepensioneerden de mogelijkheid om
aangesloten te zijn bij een organisatie die opkomt voor hun belangen als Philips gepensioneerde met
name op het gebied van de pensioenen, de landelijke zorgverzekering en de belangenbehartiging
richting overheid middels participatie in de KNVG.
Het bestuur van de Federatie heeft besloten het lidmaatschap van de LBPG ter kennismaking voor 2017
zonder kosten aan te bieden. Voor 2018 zal afhankelijk van het aantal aanmeldingen de contributie
worden vastgesteld, waarbij is aangegeven dat deze de €2,- per maand niet zal overstijgen. Meer info
vindt u op de website: www.lbpg.nl
Tot slot
2016 is wederom een jaar geweest waarin de Federatie belangrijke zaken in beweging heeft gezet. In
2017 zal daar een vervolg aan worden gegeven. Het bestuur hoopt op een actieve bijdrage van velen van
u om ook in 2017 weer belangrijke stappen te kunnen zetten om de belangen van de gepensioneerden
te dienen.
Namens het bestuur van de Federatie wil ik u en uw dierbaren fijne feestdagen en een goede
jaarwisseling toewensen.
Roel Fonville,
Voorzitter.

