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Nieuwsbrief 

september 2017 

 

Donkere wolken boven Prinsjesdag 
Als u deze column leest, is het rond de Derde Dinsdag in september. Er 
zal nog geen nieuw kabinet zijn, of net wel, maar in ieder geval is in de 
beleidsvoornemens voor 2018 nog weinig terug te vinden van de nieuwe 
regeringsploeg. 
De vraag is of dat voor ons, gepensioneerden, veel uitmaakt. De 
perspectieven zijn ronduit slecht. Werkenden zien de lonen langzaam de 
goede kant opgaan, de werkloosheid daalt en er worden inmiddels ook 
meer vaste contracten aangeboden. 

Niets van dat al voor de 65-plussers. AOW’ers met een klein aanvullend pensioentje zouden voor 
2018 met een wat hogere zorgtoeslag nog enigszins worden ontzien, maar het is de vraag of dat echt 
zoden aan de dijk zet met een hoger eigen risico en een premie ziektekostenverzekering die naar 
verwachting heel fors stijgt. En ook van het nieuwe kabinet is niet al teveel te verwachten. Ondanks 
de goed draaiende economie is er minder geld te verdelen dan waar eerder op werd gerekend. 
Bovendien kloppen er meer partijen aan de deur in Den Haag: defensie moet nodig versterkt, de 
salarissen van de leraren in het primair onderwijs gaan extra omhoog, de zorg vergt aanzienlijk meer 
geld. 

Dat de pensioenen weer eens geïndexeerd gaan worden, is voorlopig niet te verwachten. Zelfs als 
een hogere rekenrente mag worden gebruikt (pleidooi 50 Plus) duurt dat nog wel even. Ook als de 
rente ‘uit zichzelf’ gaat stijgen (door hogere inflatie) kunnen de pensioenen niet direct verhoogd 
worden. Ondertussen worden we dan wel geconfronteerd met geldontwaarding die onze 
aanvullende pensioenen nog verder uitholt. Opmerkelijk is ook dat de minister van financiën en de 
president van de Nederlandsche Bank steeds weer pleiten voor verhoging van de lonen als motor 
achter de economie. Over de enorme groep gepensioneerden reppen ze met geen woord, terwijl van 
pensioenen die geïndexeerd zouden worden de economie net zo goed opknapt.   

Ik realiseer me dat het lang geleden is dat ik zo pessimistisch was. Niet over de economie - die draait 
gelukkig als een tierelier - maar dat grote groepen senioren hier niet van meeprofiteren. Ik vrees dat 
dit in een tijd dat het economisch beter gaat voor toenemende onvrede gaat zorgen. De vraag is of 
‘luis in de pels’ Pieter Omtzigt van het CDA net zo lastig kan blijven als afgelopen jaren nu zijn partij 
regierungsfähig is geworden. Gelukkig wordt deze taak inmiddels ook met verve vervuld door Martin 
van Rooijen van 50 Plus. Maar zonder brede maatschappelijke steun, zal ook hij de neuzen niet in de 
andere richting krijgen.  Wij zullen onze koepelorganisatie KNVG met klem vragen om, samen met 
NVOG en andere ouderenorganisaties, alles op alles te zetten om het tij te keren. 
 

Jos van Rijsingen 

 

Voorzitter VVG-PGB 
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50Plus wil bodemrente voor pensioenfondsen 
  
Ouderenpartij 50Plus heeft een wetsvoorstel ingediend om een bodemrente in te voeren 
voor pensioenfondsen. Op die manier kunnen kortingen op pensioenen worden voorkomen, 
met name bij pensioenfondsen die al langer dan vijf jaar kampen met te lage 
dekkingsgraden.  
  
Martin van Rooijen, de vroegere voorzitter van de koepel van de KNVG (de koepel waarbij 
VVG-PGB is aangesloten) en nu kamerlid voor Ouderenpartij 50Plus, wil de rekenrente voor 
pensioenfondsen naar minimaal 2% verhogen. Dat zou dan gelden zolang de Europese 
Centrale Bank doorgaat met haar stimuleringsprogramma dat volgens 50Plus in grote mate 
verantwoordelijk is voor de sterke daling van marktrentes die bepalend zijn voor de 
dekkingsgraden van Nederlandse pensioenfondsen. De voorgestelde bodemrente zou 
kunnen worden geschrapt zodra het opkoopprogramma stopt, of anders binnen maximaal 
vijf jaar. ‘’Want dan leven we in een economisch andere wereld,’’ aldus van Rooijen.  
  
Het 50Plus kamerlid verwerpt de beschuldiging dat hij de problemen bij pensioenfondsen 
voor zich uitschuift, waardoor nieuwe generaties de rekening betalen. ‘Het vermijden van 
kortingen heeft een klein kaseffect, maar dat is verwaarloosbaar’, stelt hij. Van Rooyen deelt 
evenmin de vrees dat door deze kunstgreep het toch al lage vertrouwen van jongeren in het 
pensioenstelsel alleen maar verder zal afnemen. ‘Er is al tien jaar niet geïndexeerd, alle 
rendementen laten we in de pot zitten. Het argument van D66 dat de potten leeglopen is 
absoluut onwaar. Ze hebben nog nooit zo vol gezeten’’. Op dit moment lijkt 50Plus overigens 
nog geen meerderheid in de Kamer te krijgen voor haar wetsvoorstel.  

 

Actie Seniorvriendelijk gemeentebeleid 

Onze vereniging is lid van KNVG. Een organisatie voor gepensioneerdenverenigingen die onze 

belangen behartigt op het gebied van pensioenen, zorg en welzijn en inkomen. 

KNVG heeft samen met NVOG de actie Seniorvriendelijk gemeentebeleid ontwikkeld. Een actie 

gericht op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. 

Sinds de overheveling van de overheidstaken in 2015 is het seniorenbeleid steeds meer een zaak en 

een taak van de lokale overheid. Gemeenten moeten de voorwaarden scheppen zodat senioren goed 

mee kunnen doen. 

Na de raadsverkiezingen in maart 2018 zal nieuw gemeentelijk beleid worden ontwikkeld. Maar eerst 

zullen de lokale partijen zich moeten buigen over de lokale verkiezingsprogramma’s. Deze 

programma’s worden nu geschreven. Het is dus van belang om de belangrijkste zaken voor senioren 

op het gebied van zorg, wonen en mobiliteit onder de aandacht te brengen van de lokale politiek. 

Als uw belangenbehartiger zullen KNVG en NVOG via de griffier van de gemeenteraad de 

fractievoorzitters van alle (huidige) lokale partijen benaderen met een wensenlijst en een checklist 

seniorvriendelijk gemeentebeleid. De checklist richt zich op thema’s als wonen, zorg en preventie, 

mobiliteit en communicatie. De wensenlijst en de checklist zijn bedoeld om lokale partijen richting te 

geven bij het opstellen van hun verkiezingsprogramma’s. 

Ook u kunt uw steentje bijdragen. U kunt op persoonlijke titel de lokale politieke partijen, ook die 

partijen die nu niet in de gemeenteraad zitten, benaderen. Een voorbeeldbrief met de wensenlijst 
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voor een seniorvriendelijk gemeentebeleid vindt op de achterkant van deze nieuwsbrief. U kunt deze 

brief via de mail (of per post) versturen of de brief die u op onze website vindt uitprinten.  

Voor een lijst met mailadressen van lokale politieke partijen verwijzen wij naar de website van 

Metapos: https://home.kpn.nl/pagklein/gemprov.html    

Door op de naam van uw gemeente te klikken wordt u doorgeleid naar de gemeentelijke website. 

Hier vindt u alle relevante informatie (waaronder e-mailadressen) van raadsleden en 

fractievoorzitters per gemeente. Een andere optie om de informatie te achterhalen is: 

http://www.overheidinnederland.nl  

U en uw leeftijdgenoten hebben er belang bij dat de wensenlijst nadrukkelijk onder de aandacht van 

de lokale politici worden gebracht. Wij bevelen deze actie dan ook van harte bij u aan. 

 

Van Rijn rechtvaardigt bezuinigingen ouderenzorg 

Als het kabinet niet zo stevig had bezuinigd in de ouderenzorg, waren 

de kosten nu miljarden euro’s hoger geweest dan nu het geval is. Dit 

stelt demissionair staatssecretaris Van Rijn van volksgezondheid in 

antwoord op vragen van PVV-Kamerleden. Volgens onderzoekers 

hebben de door het kabinet doorgevoerde bezuinigingen geleid tot 

meer bureaucratie, hogere kosten en minder zorg. Een half miljard 

euro van het bezuinigingsgeld werd al teruggedraaid maar er zou meer geld nodig zijn om de zorg 

weer goed op de rit te krijgen. Van Rijn zegt echter dat de maatregelen beslist niet nutteloos waren. 

“Zonder de bezuinigingen zouden de zorgkosten nu miljarden hoger liggen”, schrijft hij. “Van meet af 

aan heeft het kabinet aangegeven dat de totale kosten voor de langdurige zorg ondanks de 

maatregelen uit het regeerakkoord aan het einde van de kabinetsperiode (2017) hoger zouden zijn 

dan het oude niveau (2012).  De stijgende kosten in de ouderenzorg komen onder andere door de 

vergrijzing en door het feit dat ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Daarbij hebben ze 

meer hulp via de thuiszorg nodig”, licht de bewindsman toe. 

 

‘’Handen af van ons pensioen’’ 
‘’Handen af van ons pensioen, zeggenschap over onze eigen poen!’’ Dat stelt een aantal 
kaderleden van de FNV in een brief aan voorzitter Han Busker. Ze roepen daarom op te 
stoppen met de ‘onzinnige’ discussie over een nieuw pensioenstelsel en vragen Busker bij de 
gesprekken met de partijen rond de formatie te strijden voor behoud van het huidige stelsel. 

De brief en de oproep worden inmiddels door duizenden 
oudere FNV-leden ondersteund. 
De FNV’ers zeggen met lede ogen aan te zien hoe allerlei 
pensioenregelingen worden bedacht en uitgestort over de 
mensen, maar zonder de mensen zelf daarbij te betrekken. 
“Maatregelen waarvan wij weten dat die niet in het belang zijn 
van de tegenwoordige en toekomstige gepensioneerde 
werknemers. Wij merken op dat het huidige stelsel bewezen 

heeft toekomstbestendig te zijn. De pensioenvermogens hebben zonder overheidssteun de 
achter ons liggende financiële crises doorstaan. Wij menen dat, afgezien van enkele 

https://home.kpn.nl/pagklein/gemprov.html
http://www.overheidinnederland.nl/
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verbeteringen, helemaal géén grote wijzigingen nodig zijn om het stelsel voor de toekomst 
veilig te stellen.” De briefschrijvers hekelen onder meer het Financieel Toetsingskader FTK 
dat een verslechtering betekende voor de huidige en toekomstige pensioenen. 
De FNV-kaderleden constateren dat er een beleidsbreuk is geweest die politici zich moeten 

aanrekenen. Bij de inrichting van het pensioenstelsel was als doel geformuleerd dat ouderen na een 

arbeidzaam leven de door hen bereikte levenstandaard goeddeels zouden kunnen voortzetten. 

Daarvoor zou circa 70 procent van het bruto eindloon voldoende zijn, omdat er voor 

gepensioneerden lagere lasten en speciale tarieven voor allerlei zaken zouden zijn. “Dit beleid wordt 

niet meer gevolgd. Bij gelijk bruto-inkomen wordt van gepensioneerden voor zaken betreffende de 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) niet een lagere eigen bijdrage gevraagd zoals te 

verwachten zou zijn, maar juist een hogere! En bij compensaties voor lastenverhoging worden de 

gepensioneerden overgeslagen, zoals de compensatie bij de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) of 

de belastingverlaging van 2016.” 

 

’Ouders rijden steeds minder veilig’’ 
Veel mensen maken zich zorgen over het rijgedrag van hun bejaarde ouders. Volgens de 
helft (52%) van de familieleden gaan hun ouders naarmate ze ouder worden steeds minder 
veilig rijden. Eén-derde maakt zich regelmatig zorgen over het rijgedrag van hun ouders en 
bijna 70% pleit ervoor 75-plussers verplicht een rijtest af te laten leggen. De ouderen zelf 
zien geen enkel probleem; zij vinden juist vaak dat ze veiliger gaan rijden.  
Dat blijkt uit een groot verkeersonderzoek van EenVandaag onder 25.000 mensen, 
waaronder 3000 met ouders van 75 jaar of ouder. Kinderen van bejaarde ouders signaleren 
dat het reactievermogen achteruit gaat en dat hun ouders steeds langzamer en voorzichtiger 
gaan rijden. Hiermee brengen ze zichzelf en andere 
weggebruikers in gevaar. Eén op de drie heeft zijn ouders 
aangesproken op hun rijgedrag.  Veel ondervraagden 
vinden dit wel moeilijk en de boodschap lijkt ook niet altijd 
aan te komen bij de bejaarde automobilisten. 
 
Haaks hierop staat het beeld dat ouderen van zichzelf 
hebben. EenVandaag ondervroeg ook ruim 2000  
75-plussers. Tweederde vindt dat zij, naarmate zij ouder 
worden, even veilig blijven rijden als toen ze jonger waren. Een kleine kwart zegt zelfs 
veiliger te rijden dan vroeger. Zij beschouwen zichzelf als ervaren bestuurders. Slechts acht 
procent heeft het idee dat hun rijgedrag met de jaren minder veilig is geworden. 
 
Rijtest 
De meeste 75-plussers hoeven nu geen rijtest af te leggen wanneer zij hun rijbewijs 
verlengen. Een verklaring van een arts volstaat in de meeste gevallen. Twee-derde van de 
deelnemers aan het onderzoek vindt dat er wel een verplichte rijtest voor ouderen moet 
komen. Die zou dan vanaf 75 jaar iedere 5 jaar afgenomen moeten worden. 

 

Dekkingsgraad Pensioenfonds PGB licht gedaald 
De actuele UFR dekkingsgraad van PGB is in augustus gedaald met 1.3 % (van 107.3 naar 106 %). De 
beleidsdekkingsgraad staat op 102,7 % (gemiddelde over de afgelopen 12 maanden en de 
graadmeter voor toekomstige korting of indexatie)   
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VVG-PGB - Dienstverlening 

Samen met de NBP (Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen) en de VGD (Vereniging van 

Gepensioneerden uit de detailhandel) heeft VVG-PGB een stichting in het leven geroepen die een 

aantrekkelijke zorgverzekering aanbiedt onder de naam Gecovered (GEpensioneerden COllectief 

VERzekeringen En Diensten). Deze verzekering is met 

name interessant voor leden die geen collectieve polis 

met korting van hun voormalige werkgever hebben. 

VGZ biedt de volgende kortingen: 

 5% korting voor VGZ Goede Keuze 

 8% korting voor VGZ Ruime Keuze 

 8% korting voor VGZ Eigen Keuze 

 10% korting voor VGZ Aanvullend Goed 

 10% korting voor VGZ Aanvullend Best 

 10% korting voor VGZ Aanvullend Beter 

 5% korting voor VGZ Vitaal Pakket 

 

Vergoeding voor een lidmaatschap 

Kiest u via GECOVERED ook voor Aanvullend Goed, Beter of Best, of een Alles-in-1 Pakket? Dan krijgt 

u een vergoeding voor uw lidmaatschap bij uw vereniging van gepensioneerden. Deze vergoeding is  

€ 17,50 per jaar per hoofdverzekerde, inclusief btw, en geldt voor alle verenigingen die aangesloten 

zijn bij de KNVG of NVOG. De vergoeding worden door VGZ overgemaakt in april of mei. 

Meer informatie op onze website  www.vvgpgb.nl of op de website van gecovered:  

www.gecovered.nl  en/of  www.vgz.nl/gecovered 

U kunt ook telefonisch contact opnemen met VGZ via 0900-0750 of surfen naar de website van VGZ:   

www.vgz.nl/zorgverzekering/premieberekenen-en-afsluiten?collid=17904 

NB.  De tarieven die worden getoond zijn die voor 2017!  De tarieven voor 2018 worden door de 

verzekeraars pas medio november bekend gemaakt. Meer informatie kunt u t.z.t. lezen in ons 

magazine ExPress dat medio november verschijnt. 

 

Meld een oud-collega aan als lid van VVG-PGB en ontvang gratis het 

boekje zelf geoogst. 

VVG-PGB bloeit met ruim 12.500 leden als nooit tevoren en gaat daarmee gelijk op 

met Pensioenfonds PGB. Omdat nog niet alle gepensioneerden lid zijn van onze 

vereniging doen wij bij deze de oproep om een oud-collega aan te melden als lid. 

Zowel u, als aanbrenger, en degenen die zich dit jaar aanmelden ontvangen van ons 

het leuke boekje “Zelf geoogst”. Ook ‘slapers’ kunnen zich bij VVG-PGB aanmelden.  

U kunt uw collega aanmelden via onze website www.vvgpgb.nl of een briefje 

     sturen naar ledenadministratie VVG-PGB, Hunzestraat 18, 7555 WB Hengelo.   

http://www.vvgpgb.nl/
http://www.gecovered.nl/
http://www.vgz.nl/gecovered
http://www.vgz.nl/zorgverzekering/premieberekenen-en-afsluiten?collid=17904
http://www.vvgpgb.nl/
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Bijlage 
 
 
Betreft: Seniorvriendelijk gemeentebeleid  
 
Als gepensioneerd inwoner van onze gemeente vraag ik uw aandacht voor het volgende:  
Sinds de overheveling van overheidstaken naar gemeenten in 2015 is het seniorenbeleid steeds meer een zaak 
en taak van de lokale overheid. Gemeenten moeten de voorwaarden scheppen zodat ouderen goed kunnen 
meedoen.  
Na de raadsverkiezingen in maart 2018 zal nieuw gemeentelijk beleid worden ontwikkeld. Maar eerst zult u 
zich als lokale partij moeten buigen over de thema’s die u binnen onze gemeente belangrijk vindt.  
Voor het merendeel van de senioren is het uitgangspunt dat wij zolang mogelijk zelf de regie over ons leven 
willen voeren. Dat lukt niet altijd zonder dat de gemeente ons daarbij, op welke manier dan ook, helpt.  
De koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) en de Nederlandse Vereniging van 
Organisaties van Gepensioneerden (NVOG) hebben een wensenlijst gemaakt, die ik van harte onderschrijf.  
Ik vraag u onze wensen hoog op de prioriteitenlijst van uw partij te zetten tijdens de 
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.  
 
Wat willen wij graag?  
 

 Dat u op een persoonlijke en begrijpelijke manier met ons communiceert. Gebruik daarbij alle 
communicatiekanalen, maar weest u er van bewust dat voor een deel van ons de digitale 
communicatie een probleem kan zijn. Stel ons in staat om op een toegankelijke manier mondeling 
contact met u te hebben. Telefonisch, maar ook in een persoonlijk gesprek.  

 Dat u ons en onze hulpvraag centraal stelt. Wij weten dat onze hulpvraag soms de grens van een wet 
overstijgt. Kijk dan verder dan die grens en bedenk oplossingen waarbij de financiering vanuit een 
bepaalde wet niet centraal staat. Ontschotten met een mooi woord.  

 Dat wij weten dat wij recht hebben op cliëntondersteuning: wij zullen regelmatig behoefte hebben 
aan iemand die meedenkt bij het vaststellen van datgene dat wij nodig hebben en de uitvoering 
daarvan. Wijs ons erop dat wij recht hebben op onafhankelijke cliëntondersteuning.  

 Dat u duurzaam samenwerkt. U als gemeente met de zorgaanbieders en de zorgverzekeraars. Maak 
(lange termijn) afspraken met elkaar, dat zorgt voor stabiliteit. Dat is ook prettig voor de 
samenwerking van ons met onze hulpverlener(s). De financiële component in de samenwerking moet 
zodanig zijn dat uw partners hun dienstverlening op een correcte en kwalitatief hoogwaardige manier 
kunnen uitvoeren.  

 Dat er veel aandacht en hulp is voor de mantelzorgers. Zij maken het vaak mogelijk dat wij met een 
beperking zelfstandig kunnen blijven wonen. Zorg ervoor dat de mantelzorger bij het 
keukentafelgesprek betrokken is en dat u weet wat u voor de mantelzorger kunt betekenen. Denk 
bijvoorbeeld aan respijtzorg.  

 Dat u vanuit uw taak om onze gezondheid te bevorderen, activiteiten ontplooit om vroegtijdig te 
signaleren dat er iets “mis” dreigt te gaan met ons. Bijvoorbeeld door signalerend huisbezoek. 
Daarnaast zien wij graag dat u investeert in preventie voor ouderen, het liefst samen met 
zorgverzekeraars of andere zorgaanbieders.  

 Dat u ons helpt om zolang mogelijk op een verantwoorde manier zelfstandig thuis te blijven wonen. 
Wij willen daarbij zelf de regie houden, maar u kunt ons daarbij helpen. Bijvoorbeeld door u actief op 
te stellen en ruimte te bieden bij het ontwikkelen van nieuwe woonconcepten. Omdat wonen en zorg 
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, verwachten wij van u dat u per woonwijk een woon-en 
zorgvisie ontwikkelt.  

 Dat u rekening houdt met degenen onder ons die, veelal door een combinatie van hoge zorgkosten 
en woonlasten, persoonlijke financiële problemen hebben. U kunt, afhankelijk van de persoonlijke 
behoefte, vanuit uw lokale armoedebeleid de helpende hand toesteken. Benut uw mogelijkheden 
hiervoor ten volle!  


