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Het leek goed te gaan, Roelof Jan  

Mulder schreef in de vorige Ons  
Pensioen weer zijn hoofdredactioneel  

artikel en kon de eindredactie weer 

doen. Maar het liep anders. Kort 

daarna overleed Roelof Jan aan een al 

langer durende ziekte, waar hij op heel 

veel momenten de afgelopen 10 jaren 

weer bovenop leek te komen. Vrijdag 

30 december hebben we afscheid van 

hem genomen in een heel mooi kerkje 

in het buurtschap Engelen. 

Wij herinneren ons Roelof Jan als een 
bevlogen man, die niet tegen onrecht-
vaardigheid kon. Die woorden soms 
uitsprak en opschreef vooral vanuit zijn 
hart, en die daarna belde met de vraag 
of we het nog even wilden nakijken, 
want hij wist zelf dat het dan te kort 
door de bocht was. 

Die bewogenheid had hij ook toen hij 
koos voor een actieve rol in de politiek. 
Opkomen voor de senioren in onze 
samenleving, zat in zijn bloed. In de 
Provinciale Staten van Gelderland en 
na zijn verhuizing naar Den Bosch als 
provinciale voorzitter van de door hem 
gekozen partij. De journalist in hem  
betekende ook vele ingezonden 
stukken en artikelen in dagbladen en 
andere tijdschriften. 

Maar ook een man die gezelligheid en 
aandacht voor mensen hoog had zitten. 
De redactievergaderingen onder zijn 
leiding verliepen op een heel plezierige 
en ontspannen manier. Gek op boten, 
politiek, muziek (piano en jazz), hond 
en Audrey, zijn vrouw, was er altijd stof 
tot praten. Liefst bij koffie en als het 
later werd een glas wijn. Op zijn verzoek 
dronken we na afloop van de afscheids-
dienst een glaasje wijn op zijn leven. 

Nieuwe hoofd- en eindredacteur

In het vorige nummer van Ons Pensioen 
hebt u al een bijdrage kunnen lezen 
van Jan van Gelderen. Het is fijn om te 
kunnen melden dat hij bereid is om de 
functie van Roelof Jan over te nemen. 
In het volgende nummer zal hij de 

redactionele column en de eindredactie 
op zich nemen. Jan is niet alleen gepokt 
en gemazeld in de journalistiek- en 
communicatiewereld, maar hij kent ook 
PFZW, PGGM (de pensioenuitvoerder 
van PFZW) en de rest van de pensioen-
wereld van binnenuit. De BPP is erg blij 
hem in de redactie te hebben.

Nog meer wijzigingen

De redactie heeft ook afscheid moeten 
nemen van Eric van Eck. Niet alleen 
heeft Eric een actieve bijdrage geleverd 
aan de inhoud van Ons Pensioen, maar 
ook heeft hij de laatste jaren de lay-out 
verzorgd. Hij heeft daarvoor zeer veel 
werk verzet, waar we hem erg dank-
baar voor zijn. Hij schreef de verhalen 
over zorg en welzijn, maar nam ons ook 
mee met zijn langdurige treinreis over 
een aantal continenten. In de redactie-
vergaderingen was zijn bijdrage soms 
voorzien van enig cynisme, waardoor hij 
ons allemaal bij de les hield. Ervaringen 
in de zorgwereld maakten hem kritisch, 
een goede houding voor journalisten. 
Dank Eric voor je vele werk en de 
manier waarop je ons scherp hield. Het 
ga je goed met al het vrijwilligerswerk 
dat je nu hebt opgepakt.

De BPP heeft in Annelies van Roos-
malen een ervaren vervanger 
gevonden. Zij is thuis in onder meer 
het redigeren van teksten en lay-out-
werk. Een schat aan ervaring en 
vaardigheid, die we graag in de redactie 
verwelkomen. 

De laatste verandering is, dat de 
secretaris van de BPP, Cees Michielse, 
actiever bij de redactie betrokken 
gaat worden. En daarmee ook het 
verenigingsnieuws en de informatie 
uit de pensioenraad van PFZW in een 
vroeg stadium van een nieuw nummer 
te kunnen meenemen. 

Ons Pensioen nu

In dit nummer vindt u niet alleen weer 
veel informatie over de ontwikkelingen 
in de pensioenwereld en bij ons 
pensioenfonds PFZW, maar ook over 

belangrijke ontwikkelingen op het 
zorgfront. De kosten van zorg lopen te 
hoog op. Er is een groot gebrek aan 
personeel, en dus zijn er plannen nodig 
voor het beheersbaar houden van de 
kosten, zonder dit ten koste gaat van 
de kwaliteit en de toegankelijkheid. 
U leest over een brandbrief aan minister 
Schouten en over een mooi praktijk-
voorbeeld in Friesland. 

In april wordt de ledenvergadering van 
de BPP gehouden. Meldt u zich zo snel 
mogelijk aan, want er is veel met elkaar 
te bespreken. We zitten dan een heel 
eind op de weg die de Eerste Kamer is 
ingeslagen om voor 1 juni te komen met 
een besluit over de nieuwe pensioen-
wet. Die datum is van belang, omdat 
daarna een nieuwe Eerste Kamer 
aantreedt als voortvloeisel uit de 
verkiezingen voor de Provinciale Staten 
van 15 maart. 

Het is allemaal belangrijk. Maar als we 
ons realiseren dat er nog steeds een 
oorlog dichtbij is en dat de gevolgen 
van de aardbevingen in Turkije en Syrië 
langzamerhand schrikbarend zichtbaar 
zijn geworden (met alle verdriet van 
dien), dan relativeert het wel waarmee 
wij dagelijks bezig zijn. Dan snappen 
we ook beter waarom de mensen in 
Nederland, ondanks alle discussie 
erover, gemiddeld genomen heel 
tevreden zijn over hun pensioen. Zoals 
een mevrouw met een klein pensioen 
boven de AOW een maand geleden 
tegen mij zei: “Ach meneer Van der 
Spek, als we naar de wereld om ons 
heen kijken, dan hebben we het toch 
niet zo slecht?”. In alle terechte strijd 
om een goed pensioen is wat zij zei 
ook waar.

Van de redactie
Jaap van der Spek, waarnemend hoofdredacteur
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Ledenblad Ons Pensioen verschijnt vier 
keer per jaar. De meningen en visies in 
dit blad zijn niet noodzakelijkerwijs die 
van het verenigingsbestuur. De redactie 
streeft ernaar de onderwerpen vanuit 
een breed en divers perspectief te 
behandelen. Het is aan de lezer om zelf 
tot een oordeel te komen.

Overname van (delen van) artikelen is 
toegestaan mits met bronvermelding. 
De redactie plaatst met regelmaat 
reacties, artikelen en meningen van 
lezers. 

Bijdragen kunnen worden gezonden 
naar Jan van Gelderen. De redactie 
behoudt zich het recht voor de reactie 
niet, dan wel ingekort te plaatsen zon-
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De technische hoorzittingen zijn achter 
de rug, vele schriftelijke vragen zijn 
gesteld en door de minister (haar 
ambtenaren) beantwoord. De voorjaars-
vakantie komt er nog even tussendoor, 
maar dan gaat de discussie verder. Kan 
en moet de trein wel verder rijden? Wat 
gebeurt er als de trein wordt stilgezet? 
Kan er nog wat in de treinroute of in 
de machinekamer worden bijgesteld? 
De seniorenorganisaties van de 
seniorencoalitie (Koepel Gepen-
sioneerden, ANBO, KBO-PCOB en 
NOOM) voeren gesprekken om in de 
machinekamer nog wat gewijzigd te 
krijgen. Waardoor de gepensioneerden 
meer zekerheid krijgen, dat de trein 
ook voor hen de goede richting uit rijdt. 
Andere seniorenorganisaties willen 
liever dat de trein wordt stopgezet, 
waar wij als BPP voorzien dat dan wordt 
teruggevallen op de verkeerde, oude 
route die de afgelopen 13 jaren ervoor 
heeft gezorgd dat er niet kon worden 
geïndexeerd. 

De seniorennetwerken van de coalitie-
partijen (VVD, D66 en CDA) proberen 
van binnenuit nog wat te bewerk-
stelligen. Parallellopend aan wat de 
seniorenorganisaties vinden, waarbij de 
nadruk valt op medezeggenschap en 
het op een ook voor gepensioneerden 
evenwichtig invaren. 

De in de Eerste Kamer voor een 
meerderheid benodigde partijen, PvdA 
en GroenLinks, hebben te maken met 
discussies in hun seniorenachterban. 
Maar vinden het lastig om de vak-
bonden af te vallen, die zo nadrukkelijk 
na 10 jaren discussie in het pensioen-
akkoord hebben gekozen voor het 
nieuwe stelsel. Oppositiepartijen als 
bijvoorbeeld de SP, de PVV en 50Plus 
willen de nieuwe wet niet en pleiten 
voor alleen maar het veranderen van de 

rekenrente. De senatoren van de 
coalitiepartijen zoeken naar wegen 
om in de rijdende trein nog wat aan-
passingen te krijgen (toezeggingen van 
de minister) waardoor meer zekerheid 
op een succes bereikt wordt.

Wat kan de Eerste Kamer?

De Eerste Kamer heeft een paar 
mogelijkheden. Met de wet kan in 
meerderheid worden ingestemd. Dan 
komt de wet in het Staatsblad en 
wordt de uitvoering ervan een feit. De 
regering wil voor 1 juli de wet in werking 
hebben. Of met de wet kan in meerder-
heid niet worden ingestemd. Dan wordt 
de wet terugverwezen naar de Tweede 
Kamer. Er kunnen door de Eerste 
Kamer geen amendementen worden 
ingediend (voorstellen tot verandering). 
Wel kan de Kamer zogenoemde 
novellen vaststellen en moties aan-
nemen. De minister kan onder die druk 
toezeggingen doen, die dan wel later 
door de Tweede Kamer ook moeten 
worden geaccordeerd. De Eerste Kamer 
kan op basis van die toezeggingen ook 
al akkoord gaan met de wet, zodat die 
toch in het Staatsblad kan komen. Een 
spannende tijd dus. Oppositiepartijen 
zullen proberen te vertragen in de 
hoop dat de verkiezingen zorgen voor 
een verschuiving in de Eerste Kamer, 
waardoor het moeilijker wordt de wet 
erdoor te krijgen. De coalitiepartijen 
willen dat voorkomen. In tegenstelling 
tot de Tweede Kamer kan in de Eerste 
Kamer niet besloten worden om het 
onderwerp ‘controversieel’ verklaren. 
Dat wil zeggen, dat een behandeling 
wordt uitgesteld vanwege de komende 
nieuwe situatie, de nieuwe Eerste 
Kamer. Natuurlijk kan wel besloten wor-
den dat de behandeling in tijd wordt uit-
gesteld, maar naar verwachting zullen 
de coalitiepartijen PvdA/GroenLinks het 
daarop niet laten aankomen na ruim 

12 jaren van discussie over een nieuw 
stelsel en de zeer uitgebreide 
behandeling in de Tweede Kamer. 
Nog nooit heeft een ontwerp van wet 
zoveel uren gekost. Bovendien dringt 
de pensioenfederatie ook aan op 
tijdige afronding, vooral ook omdat de 
pensioenfondsen zich al volop aan het 
voorbereiden zijn.

Wat willen de seniorenorganisaties 

gewijzigd hebben?

Belangrijk is, dat de medezeggenschap 
van gepensioneerden nog meer 
versterkt wordt dan in de Tweede 
Kamer al is gelukt. Verder zijn er nog 
veel vraagtekens rondom het invaren 
(het omzetten van het pensioen- 
vermogen in meer persoonlijk toe- 
gewezen potjes). De volgende 
onderdelen moeten volgens de 
gepensioneerden anders, wil er sprake 
zijn van een fatsoenlijk evenwicht bij 
de verdeling van de gelden:

• De gepensioneerden hebben  
13 jaren lang geen of te weinig  
indexatie gehad. Bij het verdelen  
van het pensioenvermogen zal er 
een fatsoenlijke compensatie  
tegenover moeten staan. Vak- 
bonden (en werkgevers gaan daarin 
mee) lijken bij de verdeling van het 

In de trein op weg naar een nieuw pensioenstelsel
Door Jaap van der Spek

Het station ‘Tweede Kamer’ is gepasseerd. Voordat het eindstation, het Staatsblad, is bereikt passeert de trein nu de 

Eerste Kamer. Een vol station met nog heel veel discussiërende passagiers. De Eerste Kamer heeft als voornaamste taak 

om te bekijken of het proces van wetgeving goed is verlopen en of de voorgestelde wet uitvoerbaar is. Maar in de praktijk 

is de Eerste Kamer ook een partijpolitieke Kamer geworden. Standpunten voor of tegen worden besproken in het licht van 

de taakstelling, maar zijn en blijven politiek gekleurd. Dat maakt het ook boeiend, daar op dat station.
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pensioenfondsvermogen de insteek 
te kiezen om eerst compensatie 
voor het wegvallen van de  
doorsneepremie te financieren  
uit het pensioenvermogen en het 
solidariteitsfonds te vullen. Dat  
achten wij onjuist. De bedoeling 
van het solidariteitsfonds is dat die 
zou worden gevuld uit premie en 
gemaakte overrente, en niet uit  
het pensioenvermogen. Het  
solidariteitsfonds is in de WTP  
bedoeld als een stevige basis om  
de uitkeringen van de pensioenen  
na de invoering van de wet te 
beschermen. Vanwege die extra 
bestemming van de premie heeft 
de wetgever ook tijdelijke verhoging 
van de premie over 10 jaren toe- 
gestaan. 

• De compensatie van de afschaffing 
van de doorsneepremie te betalen 
uit het pensioenvermogen?  
Gepensioneerden hebben daarmee 
eigenlijk niets te maken, want de 
premiebetaling ligt al achter hen.  
Zij hebben de voor- en nadelen al 
gehad. Het verdelen van het  
vermogen is dus nog best een 
zwaar punt.

• Dan is er nog de volgorde van de  
te treffen voorzieningen waarover  
de sociale partners uitkomst moeten 
bieden. Waarom de sociale  
partners? Die gaan volgens de WTP 
over het transitie (invaar)plan. Het 
pensioenfonds moet vervolgens 

bepalen of ze ermee uit de voeten 
kunnen. Om te voorkomen dat er op 
dat moment frictie ontstaat,  
spreken de sociale partners en het 
pensioenfondsbestuur natuurlijk 
ook van te voren met elkaar. Bij 
PFZW wordt ook de Pensioenraad 
(het verantwoordingsorgaan) erbij 
betrokken. De organisaties van 
gepensioneerden hebben hoorrecht 
in het stadium waarop de sociale 
partners met het transitieplan bezig 
zijn. Niet bij alle pensioenfondsen 
worden door de sociale partners 
de gepensioneerden actief bij het 
wordingsproces betrokken (dus nog 
veel strijd dienaangaande). Maar 
bij sociale partners ten aanzien van 
PFZW hebben positief gereageerd 
op de vraag van de BPP en de 
ANBO om bij het wordingsproces 
te worden betrokken, zoals ook de 
Tweede Kamer nuttig achtte.

• Dan is er ook nog zorg voor het 
moment van invaren. Als dan de 
dekkingsgraad (waar nu nog mee 
gerekend moet worden) laag is, dan 
begint het nieuwe stelsel slecht met 
risico’s van korten op dat moment. 
Het tegenovergestelde is ook waar. 
Als dan de rente en rendementen 
hoog zijn, profiteren vooral de  
gepensioneerden en oudere werk-
nemers er direct van, omdat zij in 
dat geval starten met mogelijk een 
forse verhoging van de uitkering. 
Terwijl pensioenen over een heel 

lange periode gaan, is het gek, dat 
zo’n enig moment bepalend is voor 
de start van een lange tijd pensioen 
en pensioenopbouw. Dat risico  
kan worden voorkomen door een 
langere gemiddelde niveau van 
dekkingsgraad te kiezen of eerder, 
dan wel later te starten met de  
invoering van het nieuwe stelsel  
(kan nooit later dan 1 januari 2027).

• Het gaat om de verdeling van ruim 
€ 1.400 miljard. Er is sprake van  
grote buffers. Het is zaak dat de 
gepensioneerden in deze verdeling 
recht worden gedaan. In evenwicht 
met de andere generaties en met 
wat er de afgelopen jaren is  
gebeurd. Te weten, invoering van 
een rekenrente in 2007 die nu  
door iedereen als onjuist wordt 
bestempeld.

• Tenslotte is er ook nog discussie 
over de rol van DNB in het verleden 
en straks. In de ogen van velen is die 
rol te zwaar en leunt het ministerie 
daar veel te veel op. 

Veel werk dus nog aan de winkel.  
Veel overleg met politici van de Eerste 
Kamer en ook veel overleg met de 
sociale partners als het gaat om de 
samenstelling van het transitieplan. En 
dat allemaal terwijl de trein onderweg 
is naar het eindstation. Zodat ook de 
gepensioneerden baat hebben bij wat 
na het eindstation nog gaat komen.
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Kosten van zorg

Veel van deze organisaties/mensen 
hebben in december deelgenomen 
aan een werkconferentie waarin met 
elkaar gesproken is over de vraag hoe 
de gezondheid van mensen kan worden 
verbeterd. Waardoor ook de kosten van 
de zorg beperkter kunnen worden. Nu 
al betaalt elke Nederlander gemiddeld 
€ 6.000,= per jaar aan de kosten van 
(gezondheids-)zorg. Voor een gezin 
met twee kinderen dus gemiddeld 
€ 24.000,= per jaar. Kosten die worden 
gefinancierd uit de maandelijkse 
betalingen aan de zorgverzekeringen, 
de eigen bijdragen, de premies op 
inkomens en overige belastinggelden. 
Totaal zo’n 100 miljard per jaar. 

Een minstens zo’n groot probleem is 
het tekort aan personeel. Alleen al in de 
zorg naar verwachting 135.000 (waarvan 
bijvoorbeeld de ziekenhuiszorg 25.000 
mensen). En dat terwijl ook andere 
beroepsgroepen schreeuwende 
tekorten hebben. Het wordt het vissen 
in een vijver, waarin veel te weinig vissen 
zitten. Ook al zullen die meer gevuld zijn 
met beschikbare buitenlandse krachten. 

Het is niet voor niets dat nagedacht 
wordt (en moet worden) over de betaal-
baarheid van onze zorg. En over wat er 
kan worden gedaan om de kosten te 
drukken met behoud van kwaliteit en 
de gelijke toegang tot zorg. Iedereen 
moet als dat nodig is, een fatsoenlijke 
zorg kunnen krijgen. Dan is het logisch 

dat je begint met wat onze gezondheid 
negatief beïnvloedt. 

Veroorzakers en wat te doen?

De conclusie is helder. Als er wat 
gedaan wordt aan de omgeving van 
mensen, en als er wat gedaan wordt om 
de leefstijl positief te beïnvloeden, dan 
kunnen we de gezondheid van mensen 
aanzienlijk verbeteren. En daarmee ook 
kosten besparen. Artsen merken dat, 
aldus de brief aan de minister, dage-
lijks. Ze schrijven slaaptabletten voor 
aan mensen die wakker liggen omdat 
ze niet meer weten hoe ze moeten 
rondkomen. Als ze dat wel weten, zijn 
de pillen niet meer nodig. Een kind 
krijgt puffers mee, omdat astma wordt 
veroorzaakt door een schimmelig huis. 

Gelijke kans op gezond leven verlaagt kosten  
(gezondheids-)zorg
Door Jaap van der Spek

(Zie ook het mooie kleinschaliger voorbeeld in Friesland, elders in dit nummer)

De invloed van medische zorg op de gezondheid is gering, slechts 11%. Het overgrote deel van de ongezondheid ontstaat 

door de leefstijl en de letterlijke en figuurlijke (sociale) omgeving van mensen. Het gaat om bijna 70% bij elkaar opgeteld. 

Op initiatief van de artsenfederatie KNMG (Koninklijke Maatschappij voor Geneeskunde) hebben meer dan 70 organisaties 

en wetenschappers een brandbrief geschreven aan de minister van Armoedebeleid, Carola Schouten, en de staats-

secretaris van volksgezondheid, Maarten van Ooijen. Daaronder ook de Koepel Gepensioneerden, waarbij de BPP is 

aangesloten. Met als belangrijkste boodschap nu echt werk te maken van – alle ministeries overkoepelende – plannen 

om in de toekomst gezondheidsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen. En dat kan, als we maar willen.
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Als er geen schimmels zijn, zijn die 
puffers niet nodig. De artsen schrijven 
rustgevende tabletten voor omdat 
mensen eenzaam zijn. Als ze mensen 
om zich heen hebben en de gelegen-
heid hebben mensen te ontmoeten, zijn 
die pillen niet nodig. Mensen kiezen in 
winkels de slechte voedingsmiddelen 
omdat gezond voedsel duurder is en zij 
elk dubbeltje moeten omdraaien. Als 
dat dubbeltje een kwartje wordt en de 
winkels veranderen hun gemakkelijk 
bereikbare assortiment, dan gaan 
mensen gezonder eten. Dan zullen er 
veel minder gevallen zijn van obesitas 
(ongezond dik zijn), suikerziekte op 
latere leeftijd en hoge bloeddruk. Als 
mensen geen zicht hebben op een 
betaalbare woning of niet – waar 
nodig – kunnen worden begeleid, 
ontstaan spanningen en worden 
GGD of jeugdzorg te laat ingeschakeld. 

Als mensen naar behoren kunnen 
wonen en de zorg kan in een 
eerder stadium aan de gang gaan, 
dan kunnen zorginstellingen, politie, 
GGD, Jeugdzorg en andere maat-
schappelijke instellingen rustiger 

werken. Dan zijn er minder mensen 
nodig. Als er gewerkt gaat worden aan 
de garantie van (gelijke) bestaans-
zekerheid (een stabiel en voldoende 
besteedbaar inkomen) en de moge-
lijkheid tot gezond eten, onderwijs en 
veilig wonen en werken, heeft iedereen 
een gelijke kans op een gezond leven. 
Dan wordt het verschil in levensduur 
veel minder tussen de mensen in lagere 
sociaal economische posities en hoger 
sociaal economisch posities, nu acht 
jaar. Bovendien leven de mensen die 
het sociaal economisch moeilijk hebben 
ook gemiddeld 23 jaren in minder goed 
ervaren gezondheid dan zij die het 
beter hebben. Ook dat verschil zal veel 
minder moeten worden.

De aanpak

De noodzakelijke veranderingen zullen 
niet in een paar jaren gerealiseerd 
kunnen worden. Daarvoor zijn lange 
termijn plannen en lange termijn 
uitvoering nodig. De regie van de 
integrale aanpak zal in handen van de 
overheid moeten liggen als verantwoor-
delijke voor het centrale beleid. Die zal 
daarbij gebruik moeten maken van alle 

kennis en ervaringsdeskundigheid op 
alle relevante vakgebieden. Een periode 
van vier regeringsjaren is veel te kort. 
Gelet op de kosten en het groeiende 
personeelstekort is het nodig wel snel 
met het opzetten ervan te beginnen 
en zullen lange termijn doelen moeten 
worden gesteld. Maar zo in elkaar 
gezet, dat voortgang en borging naar 
de toekomst (via wetgeving) vast-
gelegd worden voor lange tijd (structu-
reel maken). Behalve dat de inzet van 
kennis en ervaring daarvoor nodig is, 
is het ook nodig om los te komen van 
de verschillende hokjes in ‘Den Haag’. 
Er zal een breed overheidsinstituut 
nodig zijn, waarin alle onderdelen van 
de genoemde oorzaken van mindere 
gezondheid worden gebundeld. 

Wat mij betreft (zo staat het niet in de 
brief aan de minister) een soort Rijks-
waterstaat voor alle waterproblematiek. 
Maar dan een Rijksgezondheidsdienst 
met als doel en uitgangspunt de 
gezondheidsbevordering van elke 
burger.

Op dinsdag 14 en dinsdag 21 februari 

hield de Eerste Kamer, ter voorberei-

ding op de behandeling van de WTP, 

een tweetal hoorzittingen met daar-

voor uitgenodigde deskundigen.

Het was niet verwonderlijk dat, gelet 
op de wijze waarop besloten was wie 
zou worden uitgenodigd, de kritische 
geluiden overheersten. 
Opvallend was echter ook dat wel een 
aantal wijzigingen werden bepleit, maar 
dat het overgrote deel wel van mening 
was dat met enkele aanpassingen en 
enige temporisering bij de uitvoering 
de WTP meer toekomstbestendig werd 
beoordeeld dan het huidige stelsel.

Ook opvallend was dat de door de 
gepensioneerden organisaties be-
pleitte aanpassingen breed werden 

ondersteund. Zo was er een duidelijke 
en overheersende opvatting dat de uit-
keringsfase teveel en eenzijdig gericht 
is op het behouden van een nominale 
uitkering. Daardoor komt de koopkracht 
voor gepensioneerden bij een wat ho-
gere inflatie veel te veel in het gedrang. 
Dat is echter eenvoudig aan te passen, 
zonder dat de essentie van de WTP 
daarmee wordt aangetast.

Wij ondersteunen dit breed gedragen 
voorstel van de deskundigen van harte 
en zijn van mening dat dit in het verdere 
debat een leidend thema zou moeten 
worden. Daarbij willen wij overigens on-
derzocht hebben of een aanpassing van 
de WTP daarbij noodzakelijk is. Tot nu 
toe hebben wij immers zelf de conclu-
sie getrokken dat dit binnen de huidige 
kaders door de sociale partners en de 

pensioenfondsbesturen ook bij de uit-
werking van de wet in de eigen regeling 
al mogelijk is. Maar het zou goed zijn als 
de wetgever in de wettekst of de lagere 
regelgeving dit dan ook expliciet als 
opdracht meegeeft.

Er valt over de hoorzitting voor degenen 
die daarin zijn geïnteresseerd nog veel 
meer te melden. De beide hoorzittingen 
zijn via de website van de Eerste Kamer 
terug te zien. https://www.eerstekamer.
nl/archief_planning_ek

Naar verwachting zal de Eerste Kamer  
in de huidige samenstelling in de 
komende maanden de behandeling 
van de WTP afhandelen. Zoals het er 
nu naar uitziet zal dat echter tot eind 
mei duren. Volg zeker ook de actuele 
berichtgeving hierover op onze website.

Eerste Kamer hoort kritische deskundigen
Door Cees Michielse

https://www.eerstekamer.nl/archief_planning_ek
https://www.eerstekamer.nl/archief_planning_ek
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Nu zijn er in de wereld een stuk of vijf 
plekken waar mensen gezond erg oud 
worden, 100 jaar of meer. Onderzoek 
heeft uitgewezen dat die zones een 
stuk of zeven elementen hebben waar-
door die ouderdom ontstaat. Ze worden 
blue zones genoemd, omdat de 
onderzoekers op de kaart de gebieden 
aangaven met een blauwe viltstift. Het 
gaat om onder meer bewegen (niet per 
se sporten, mag wel), een doel hebben,  
sociale (familie-)contacten onder- 
houden, moestuinen bewerken, geza-
menlijk eten (met een glas wijn), eigen 
groenten verbouwen, een bio-diverse 
omgeving ontwikkelen en gezond 
voedsel met veel bonengerechten 
nuttigen. Vlees mag, maar met mate en 
veel vis.

Inmiddels heeft de provincie Fryslan 
de uitgangspunten van de blue zones 
omarmd onder de noemer: Bloeizone. 
Het is begonnen in Bakkeveen, waar 
de huisarts zag dat ze enorm veel 
medicijnen aan het verstrekken was. 
Dat was niet naar haar zin, en ze ging op 
zoek naar oplossingen. Ze stuitte op de 
blue zones, en omarmde de uitgangs-
punten. Bakkeveen is nu een zestal 
jaren bezig hun Bloeizone tot wasdom 
te brengen. Omdat het gaat om een 
enorme verandering in levensstijl, zal 
het wel 25 jaar duren voordat de 
transitie tot stand is gekomen. 

Omdat de blue zones een gezond leven 
waarborgen, kan je zeggen dat het 
preventief werkt. Het leven aldaar wordt 
niet ontsiert door tal van (welvaarts-)
ziekten zoals diabetisch 2. 

Meedoen aan fittesten

Inmiddels komen er in Fryslan een flink 
aantal Bloeizones tot ontwikkeling, 
ieder met een eigen accent. Ze worden 

ondersteund door subsidies, raad en 
daad. Verder hebben die Bloeizones 
onderling regelmatig contact om van 
elkaar te leren, en om informatie uit te 
wisselen, spullen van elkaar te lenen 
voor bijvoorbeeld testen en te helpen 
bij uitvoering van plannen.

Zo ook in Appelscha waar Plaatselijk 
Belang het initiatief heeft genomen om 
van het dorp een Bloeizone te maken. 
Er is een werkgroep die initiatieven 
ontwikkelt. Zodra een activiteit het licht 
ziet, bijvoorbeeld een wandelgroep, 
wordt na enige tijd de uitvoering aan 
de deelnemers overgelaten. Wel houdt 
de werkgroep de vinger aan de pols. 
Verder organiseert de werkgroep 
zogenoemde fittesten. Mensen kunnen 
zich opgeven om een aantal testen 
te doen om te meten hoe hun fitheid 
ervoor staat. Daarnaast krijgen de 
deelnemers adviezen over bewegen 
en gezond eten. Elke dag een half uur 
matig intensief bewegen leidt al tot 
gezondheidswinst. Na een aantal maan-
den komen ze terug om te zien wat er 
is verbeterd. De eerste keer waren er 29 
mensen, de tweede keer meer dan 40.

Gezond eten

Het grote voordeel 
van de Bloeizone 
is, dat de gemeen-
schap steeds ge-
zonder gaat leven, 
waardoor tal van ziekten uitgebannen 
wordt. Zo blijkt in Bakkeveen al dat 
diabetisch 2 patiënten geen medicijnen 
meer gebruiken. 
Door gezonder te gaan eten, geen 
(ultra-)bewerkt voedsel te eten 
(80% van de producten in supermark-
ten bestaat uit dat voedsel), neemt het 
lichaamsgewicht af (goed voor 50% van 
de mensen). Dus geen afvaldieet, maar 
een gezond dieet. En zo werkt de 
Bloeizone – zoals gezegd – dus op een 
grote schaal preventief.
Verder heeft de gemeente Oost-
stellingwerf waartoe Appelscha 
behoort, subsidie verstrekt, ook aan 
een ander dorp, Haulerwijk. En de 
Hogeschool NHLStenden heeft zich 
verbonden met de Bloeizone Appel-
scha. Elke zes maanden onderzoeken 
de studenten uit diverse vakgroepen de 
ontwikkelingen in Appelscha waarbij ze 
ook de inwoners regelmatig betrekken. 
In samenwerking met de werkgroep. 
Uitgangspunt is dat het een inwoners-
activiteit is waar ook steeds de 
initiatieven vandaan komen. De over-
heden faciliteren, meer niet (Ze geven 
ook geld). Ook de provincie ondersteunt 
volop. Verder is de Healthy Ageing 
Network Northern Netherland 
(Hannn.eu) sterk betrokken bij de 
Bloeizones met ook raad en daad. Deze 
organisatie uit Groningen staat voor 
de transitie van zorg naar gezondheid. 
Zij brengen in dezen ondernemers, 
denkers en beslissers samen om dit te 
bewerkstelligen. En zo is de provincie 
bezig de gezondste regio in Nederland 
te worden. Hoe mooi is dat? 

Bloeizone werkt preventief
Door Jan van Gelderen

De zorgkosten stijgen, de eigen maandelijke verzekeringspremie eveneens net als de bijdrage via de belasting. Een 

manier om de kosten in de hand te houden, is om in te zetten op preventie. Immers, als je kunt voorkomen dat je ziek 

wordt met ziekenhuisopname (de tweede lijn soupeert 95% van de kosten op) tot gevolg, kun je de kosten in de hand 

houden. Maar preventie is een lastig onderwerp. Veranderen is moeilijk. Zo moeten de mensen bereid zijn hun leven 

anders in te richten door te letten op voedsel, meer bewegen, op beperken of stoppen met drank en sigaretten en 

op voldoende slaap. 

Deelnemer Fittest (l) test balans.
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Fundamentele vraagstukken voor 

de middellange termijn

Het aanbieden van zorg in het kader 
van de WMO dreigt voor gemeenten 
onbetaalbaar te worden.                   
                                                            
Waar gaat het over?  

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat 
mensen zo lang mogelijk thuis kunnen 
blijven wonen. Het zogenoemde 
‘abonnementstarief’. Wie gebruikmaakt 
van de WMO, betaalt daarvoor 
negentien euro per vier weken. Voor 
dat geld moeten gemeenten het totale 
WMO-pakket aanbieden: huishoudelijke 
hulp, woningaanpassingen, hulp-
middelen en begeleiding. Het abonne-
mentstarief is niet kostendekkend. 
De gemeenten moeten het verschil uit 
de eigen middelen halen, zonder dat ze 
daar een volledige compensatie van het 
Rijk voor terugkrijgen. Veel gemeenten 
zijn daardoor al in de financiële 
problemen gekomen. Ook mensen 
die het financieel breder hebben, 
deden een beroep op bijvoorbeeld de 
huishoudelijke hulp. Gemeenten 
kunnen in zo’n geval niet zeggen: ‘regel 
en betaal dat zelf maar’; de wet staat 
dat niet toe. Door het veranderen van 
de WMO, want dat gaat uiteraard 
gebeuren met deze financiële 
gevolgen.                                                        

Weer bezuinigen?

De marktwerking van het kabinet Rutte 
heeft er onder andere voor gezorgd dat 
de bejaardenhuizen zijn gesloten. De 
domste fout ooit van de kabinetten 
Rutte. De prijs die je nu ervoor gaat 
betalen, is hier een uitvloeisel van. 
Mantelzorgers zijn ook al overbelast, en 
nu ook de WMO nog meer verschralen 
kan absoluut niet. In een van de 
welvarendste landen van Europa. 
Ga terug naar de essentie van de WMO. 
Dat betekent zorg en ondersteuning 
bieden aan mensen die dat echt nodig 

hebben. Het vangnet zijn voor mensen 
die het zonder die ondersteuning niet 
redden. 
Het tarief voor de begeleiding moet 
zeker niet verhoogd worden, om juist 
de mantelzorgers niet nog meer te 
belasten. Omdat het rijk niet structureel 
geld bij past, leidt dat onmiskenbaar 
tot bezuinigingen. En net die 
bezuinigingen komen dan op het 
bordje van de WMO-mensen, veelal 
ouderen die absoluut niet zonder deze 
ondersteuning kunnen. Hulpbehoeven-
den die aanvragen doen voor zaken als 
een traplift, een verhoogd toilet of een 
rolstoel mogen hier niet de dupe van 
worden. In de Tweede Kamer zal hier 
zeker nog gesproken worden.

Alleen in je huis!

In 2021 is er al een brandbrief van de 
gemeente Amsterdam hierover
naar de Minister van Volksgezond-
heid gestuurd. Gemeentes hopen nu 
op compensatie want die hebben de 
gemeente keihard nodig om zelf niet 
in financiële problemen te komen. Hier 
moet het Rijk dus niet invulling geven 
aan de uitvoering van beleid. Dat is 
nu de verantwoordelijkheid van de 
gemeenten. Zo lang mogelijk zelf-
standig in je eigen huis betekent helaas 
vaak: heel lang alleen en opgesloten 
zitten in je eigen huis. Dat leidt niet 
alleen tot eenzaamheid, maar daardoor 
ook tot snellere achteruitgang van de 
gezondheid.   

De WMO geeft gemeenten opdracht 
om burgers die daar een beroep op 
doen, te ondersteunen als ze last 
hebben van eenzaamheid. Of gaan we 
hierop ook nog bezuinigen? Dit mag 
ons echt nooit gebeuren. Het Rijk 
stelt voortaan per gemeente geld 
beschikbaar voor deze zorg. 
De beleidswijziging is een logische en 
noodzakelijke stap. Door vergrijzing 

loopt het aantal cliënten sterk op, 
maar de beschikbare budgetten 
groeien niet mee. Hier kun je dus niet 
gaan bezuinigingen maar dus aan-
passen. Je krijgt wat nodig is. Niet meer 
dan dat, maar ook niet minder. Zo 
verdeel je het budget eerlijk over al de 
mensen die hier recht op hebben. Ook 
zal men zeker moeten kijken of mensen 
niet – naar draagkracht – moeten gaan 
bijdragen in de kosten.

De gemeente gaat wel meer als voor-
heen kijken hoe iemand zelf zoveel 
mogelijke huishoudelijke taken kan 
blijven doen, of die later weer kan 
oppakken. Men werkt weer terug naar 
zelfredzaamheid. Bij stabilisatie gebeurt 
dit niet. Hierbij is sprake van langdurig 
behoefte aan hulp omdat er bij de cliënt 
geen herstel te zien is en er ook geen 
hulp van familie, vrienden of buren is te 
verwachten. Huishoudens met hogere
inkomens maken ook gebruik van deze 
hulp wat mede zorgde voor een forse 
toename van deze hulp en de daar aan 
verbonden kosten.

Gaat de WMO op de schop?
Door Pierre Thijssen

De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) heeft overeenstemming bereikt met het Rijk over een onderzoek naar de 

houdbaarheid van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in hoe 

het beroep op de WMO zich op een middellange termijn ontwikkelt. Het Centraal Planbureau (CPB) gaat dit onderzoek 

uitvoeren. Daarvoor heeft het CPB gegevens van gemeenten nodig. 
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PFZW sluit 2022 af met groot verlies maar ook met indexatie

Vele crises, kleine lichtpuntjes
Door Cees Michielse

Pensioenfonds PFZW in 2023

Ook aan het pensioenfonds zijn deze 
ontwikkelingen niet ongemerkt voor-
bijgegaan. Een negatief rendement van 
maar liefst 22,2% liegt er niet om. Voor 
zover dit rendement wordt bepaald 
door gedaalde rendementen op de 
beurs, is dit inherent aan de risico’s 
die daaraan verbonden zijn. En voor 
een lange-termijnbelegger als een 
pensioenfonds niet onoverkomelijk. 
Die koersen herstellen zich op 
termijn wel. Problematischer is dat door 
de sterk gestegen rente veel betaald 
moest worden aan de tegenpartij 
waarbij het renterisico was afgedekt. 
Dit beschermt wel in een periode van 
rentedaling, maar werkt in de huidige 
fase juist tegen het fonds.

Merkwaardig genoeg werkt die 
gestegen rente weer wel goed uit op 
de dekkingsgraad van het fonds. 
Daardoor wordt voor het eerst in 
lange jaren weer – zij het beperkt – 
geïndexeerd. 2,7% in oktober en 6% per 
1 januari, waardoor in ieder geval een 
beperkte positieve bijdrage aan de 
koopkracht werd bereikt. 
Dat desondanks de dekkingsgraad 
van het fonds na verwerking van deze 
indexaties toch is gestegen met 2,6% 
geeft aan, dat ondanks alles de 
financiële positie van het fonds niet 
slecht is.

Wat brengt 2023 ons?

Dat is om vele redenen nauwelijks te 
voorspellen. Laten we eerst nog maar 
eens onderstrepen dat de indexaties 
in 2022 alleen mogelijk zijn geworden 
doordat het pensioenfonds het voor-
nemen heeft over te gaan naar het 
nieuwe stelsel (wet toekomst 

pensioenen wtp). Alleen daarom mocht 
volgens de in de toekomst geldende 
uitgangspunten worden gehandeld bij 
die indexaties. Laten we ook maar 
vaststellen dat – weliswaar door 
instanties wordt verondersteld – de 
inflatie terugvalt naar een niveau van 
5% eind 2023. Zeker is dat allerminst. 
En ook wat er dit jaar met de rente gaat 
gebeuren, stijgen of dalen, is allerminst 
zeker. En dan hebben we het niet eens 
over de ontwikkelingen op de financiële 
markten die sterk afhankelijk zijn van de 
huidige geografische spanningen.

Kortom, een jaar van onzekerheden en 
met de nodige uitdagingen voor het 
fondsbestuur dat ook voluit aan de slag 
moet met de uitwerking van de wtp op 
de specifieke situatie van het fonds. De 
BPP zit daarbij op het vinkentouw met 
de vaste intentie daar waar mogelijk 
een inhoudelijke bijdrage te leveren.

Kijk ook eens naar het uitgebreide jaar-
bericht op de website van PFZW. 
https://www.pfzw.nl/over-pfzw/dit-
presteren-we/kwartaalberichten.html

Dat 2022 in alle opzichten een bewogen jaar was, is genoegzaam bekend. Oorlog in Oekraïne met grote gevolgen voor de 

veiligheid, de economie en de hoge inflatie. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de financiële markten sterk negatieve 

resultaten lieten zien. Gelukkig waren er ook kleine lichtpuntjes. Zo was de Nederlandse overheid in staat, dankzij een 

gezonde economische basis en een goede financiële positie, de meest ernstige gevolgen van de inflatie vooralsnog 

enigszins op te vangen. De inflatie lijkt ook in het komende jaar nog aanzienlijk, maar gaat wellicht toch op een lager 

niveau uitkomen.

Het renterisico van 
pensioenfondsen
In het verdere verleden was het zo dat pensioenfondsen hun verplichtingen 
mochten berekenen met een vaste rente. Oorspronkelijk 4% later 3%.

Met de invoering van het Financieel toetsingskader (ftk) veranderde dat en 
moesten de fondsen gaan rekenen met de actuele risicovrije rente.

Omdat die rente zo volatiel is, beschermden de meeste fondsen in meer of 
mindere mate zich tegen de gevolgen van die volatiliteit door het renterisico 
via financiële producten af te dekken. 

In tijden van rentedaling voorkomt dit dat de dekkingsgraad van het  
pensioenfonds te sterk fluctueert. Bij rentedaling ontvangen de fondsen  
dan geld van de tegenpartij waar zij dat risico hebben ondergebracht.

In geval van rentestijging ontstaat echter de verplichting geld over te maken 
naar die tegenpartij. En juist die situatie heeft zich in 2023 voorgedaan.

https://www.pfzw.nl/over-pfzw/dit-presteren-we/kwartaalberichten.html
https://www.pfzw.nl/over-pfzw/dit-presteren-we/kwartaalberichten.html
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Oproep deelname aan Algemene 
Ledenvergadering 2023

Op dinsdag 18 april 2023 heeft de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats van de Belangenvereniging Pensioen-
gerechtigden PFZW (BPP). Wij vergaderen in de Koningshof, Kerkplein 1, 3941 HV Doorn. tel.: 0343 414 270. 
U bent daar vanaf 10.00 uur welkom. Van 10.00 tot 10.30 uur is er tijd voor inschrijving, het nuttigen van een kopje koffie of 
thee en onderlinge contacten. 
Wilt u deelnemen aan deze bijeenkomst dan is aanmelding daarvoor noodzakelijk. De voorkeur heeft het wanneer u de 
aanmelding digitaal doet via onze website www.pfzw-belangenvereniging.nl/formulieren/aanmelden-alv. 
Een schriftelijke aanmelding kunt u sturen naar BPP p/a Koepel Gepensioneerden Postbus 2069 3500 GB Utrecht. 
Eventuele voorstellen voor een nieuw bestuurslid kunnen tot 4 weken voor de ALV schriftelijk of via e-mail 
(info@pfzw-belangenvereniging.nl) bij het bestuur worden ingediend. Bij de definitieve oproep voor de vergadering zal een 
dergelijke kandidatuur kenbaar worden gemaakt. 

De voorlopige agenda voor deze vergadering is:

10.30 - 10.45 uur Opening

 Welkom en inleiding door Liesbeth Schaap, voorzitter
10.45 - 11.30 uur Huishoudelijke vergadering

 • Verslag van de ALV van 26 april 2022
 • Jaarverslag 2022
  De bestuursleden Jan van Pijkeren en Baukje Vegter zijn aftredend en niet meer verkiesbaar.
  In de vacature die ontstaat door het vertrek van Jan van Pijkeren zal worden voorzien op bindende voordracht
 van de Bond Nederlandse Predikanten (BNP) conform de daarvoor geldende statutaire bepalingen.
 Voor de vacature die ontstaat door het vertrek van Baukje Vegter is nog geen kandidaat beschikbaar. 
 Wel lopen enkele verkennende gesprekken met potentiële kandidaten.
  Omdat ook in de komende jaren een aantal van bestuursleden niet meer herverkiesbaar zal zijn, is het 

gewenst gedurende het lopende verenigingsjaar tot een uitbreiding van het bestuur te komen om daarmee 
de continuïteit van de dienstverlening te borgen. Tevens zullen onze pogingen worden voortgezet om de 
gewenste verhoudingen tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur te verbeteren.  
Wij roepen vrouwelijke leden nadrukkelijk op om zich te melden voor een bestuursfunctie.

  Financiën

 • Jaarrekening 2022
 • Verslag kascommissie 2022
 • Benoeming kascommissie 2023
 • Begroting 2023
 • Vaststelling contributie 2024
11.30 - 12.30 uur Het ouderenbeleid verdient verdieping

 Het welzijn van gepensioneerden wordt niet uitsluitend bepaald door hun pensioen, maar in toenemende 
mate worden zij geconfronteerd met de gevolgen van de vergrijzende bevolking. Op het gebied van  
gezondheidszorg, huisvesting en de fiscaliteit wordt door de overheid actief naar een ander beleid  
gestreefd. Een externe inleider zal dit thema toelichten op basis waarvan wij met elkaar kunnen discussiëren 
hoe wij hier in de komende jaren tot een verdere verdieping van ons beleid en het beleid van de Koepel  
Gepensioneerden kunnen komen

12.30 - 13.30 uur  Lunchpauze met broodjes, drankjes en onderling contact

13.45 - 15.00 uur Stand van zaken pensioendiscussie

 Op het moment van deze oproep is nog niet bekend of de Eerste Kamer het wetsontwerp toekomst  
pensioenen (wtp) zal hebben goedgekeurd en of daar een aantal van de door ons bepleite verdere  
verbeteringen bij tot stand zijn gekomen.

 Ook de stand van zaken in de voorbereiding bij PFZW voor de invoering van het nieuwe stelsel valt nu nog 
moeilijk te voorspellen. Wel is zeker dat er alle aanleiding zal zijn de stand van zaken met u door te spreken 
en onze reactie inclusief ons eisenpakket met elkaar te bespreken. 

 Wij willen voor dit onderwerp dan ook veel ruimte bieden voor een onderlinge discussie en zullen in  
tegenstelling tot andere jaren daarbij geen externe inleiders betrekken. 

15.00 - 15.30 uur Rondvraag en sluiting  

https://www.pfzw-belangenvereniging.nl/formulieren/aanmelden-alv
mailto:?subject=
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?
Wist je dat…

vrouwen het vaker kouder hebben dan mannen?

dat de tongafdruk even uniek is als vingerafdruk?

dat de tong de sterkste spier in het lichaam is?

dat een krokodil zijn tong niet kan uitsteken?

de lengte van je bloedvaten 100.000 km is?

dat 0.3 procent van de Sahara Europa van stroom kan voorzien?

dat de Sahara maar 20 procent uit zand bestaat?

dat 9 miljoen mensen op de dezelfde dag jarig zijn als jij?

dat je ’s morgens langer bent dan ’s avonds?

dat je niest met een snelheid van 150 kilometer?

dat je voet even lang is als je onderarm?

dat rechtshandigen 9 jaar langer leven dan linkshandigen?

dat een zoen van 1 minuut 26 calorieen verbrand?
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?
Weer aanwezig

Er is ondertussen veel gebeurd. 
Dichtbij en veraf. Ik denk hierbij aan het 
overlijden van onze hoofdredacteur 
Roelof Jan Mulder, vlak voor de Kerst-
dagen. De redactie en wij zullen hem 
zeer gaan missen. 

Verder hoef je maar een krant op te 
slaan, een TV of radio aan te zetten en 
vele, meestal niet prettige, berichten 
zijn te lezen, te zien of te horen. Boven-
dien ervaren we naast het grote 
wereldnieuws, dat Covid ook het land 
nog niet uit is en de griep erbovenop 
is gekomen. Dat de kachel in veel 
gezinnen lager moet omdat ze anders 
in financiële problemen komen en 
een aantal zit al op het randje of is er 
overheen gevallen. Ook mensen met 
alleen een AOW en hooguit een klein 
pensioen. 

Daarom is het een goed bericht dat 
naast het minimumloon ook de AOW 
is verhoogd en dat PFZW de uitkering 
voor de helft van de inflatie heeft 
kunnen verhogen. Een slechte zaak 
is, dat er van de AOW vervolgens 
weer rond de € 23,- wordt afgehaald, 
waardoor gepensioneerden niet een 
verhoging van 10% hebben gekregen, 
maar minder. Jammer dat ouderen op 
een andere manier worden bekeken 
dan andere Nederlanders.

Als belangenvereniging heeft de 
omvang van het aanvullend pensioen 
steeds onze volle aandacht. Veel 
energie is en wordt gestoken in een 
door ons gewenste voortgangsrichting. 
U leest hier meer over in de artikelen in 
deze OP en eveneens op de website en 
in de nieuwsbrief. 

Waar ik nu graag uw aandacht voor 
vraag, via deze OP, is de bezetting van 
het bestuur. Bij de komende Algemene 
Leden Vergadering (ALV) treden een 

tweetal bestuursleden af. In 2024 
gevolgd door nog eens twee leden. 
U begrijpt al wat ik wil gaan vragen. 
Juist, nieuwe bestuursleden. Wij zullen 
graag een oriënterend gesprek met 
aspirant bestuursleden voeren. Van-
zelfsprekend nodig ik vrouwen uit om 
zich aan te melden voor zo’n gesprek. 
Op dit moment zoeken wij bijvoorbeeld 
iemand die de ledenadministratie kan 
beheren. Ook zijn er binnen het bestuur 
andere taken dan die welke te maken 
hebben met de ingewikkelde pensioen-
problematiek. Daarvan hoef je dus heen 
verstand te hebben om toch iets te kun-
nen betekenen voor onze vereniging. 
En… onze achterban bestaat voor 70 
tot 80% uit vrouwen. Daar zal toch wel 
iemand tussen zitten die ons bestuurlijk 
wil helpen? 

Neem hierover gerust contact op. 

U las net in de start van deze column 
over de ledenbijeenkomst in Zeist. De 
reacties op die bijeenkomst waren 
positief. Daarom hebben we het voor-
nemen om ook dit jaar weer een 
ledenbijeenkomst ergens in het land 
te organiseren. Dat hoeft beslist niet in 
het midden van het land te zijn. Ook in 
andere regio’s. De bedoeling is dus die 
bijeenkomst in een andere plaats ergens 
in Nederland te organiseren. Mocht u 
een aardige locatie weten of een thema 
waarvoor aandacht nodig of nuttig is, 
dan horen wij dat graag. Ook als u bij de 
organisatie ervan betrokken wilt zijn.

Het is nu bijna voorjaar en we zien graag 
uit naar een mooie zomer. Maar als het 
even kan wel zonder al die nare dingen 
die we om ons heen zien gebeuren. 

Liesbeth Schaap

voorzitter

Allereerst dank aan de vicevoorzitter voor zijn column in de laatste OP van 2022. Het was noodzakelijk dat hij die ruimte 

met tekst zou invullen want er gebeurden dingen die je niet zou willen. Dat gebeurde mij tijdens de ledenbijeenkomst op 

23 november jl. in Zeist. Het voortijdig weggaan uit Zeist heeft de volgende dag een vervolg gekregen in een ziekenhuis-

opname, die een week heeft geduurd. De verdenking: een longontsteking. Als jurist stel ik mij bij ‘verdacht worden van 

iets’ altijd wat anders voor dan wat de medische wereld ermee bedoelt. Alles is weer goed gekomen en vanaf januari ben 

ik weer begonnen met mijn activiteiten.
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Zo druk als het rondom de pensioenen 

in de laatste maand van vorig jaar was, 

zo staan ook de ontwikkelingen in de 

eerste periode van 2023 bepaald niet 

stil.

Het bestuur van de BPP heeft, samen 
met de Koepel Gepensioneerden, 
nog een aantal belangrijke punten op 
de wensenlijst staan die wij onder de 
aandacht brengen bij de leden van de 
Eerste Kamer.

Weliswaar zien wij door de belangrijke 
wijzigingen op onderdelen die in de 
Tweede Kamer zijn gerealiseerd de 
komende invoering van het nieuwe 
stelsel met vertrouwen tegemoet, maar 
verdere verbeteringen zijn met het oog 
op de toekomst zeker gewenst.
• Op de eerste plaats noemen wij dan 

de verdere versterking van de po-
sitie van de organisatie van gepen-
sioneerden, zeker nu vaststaat dat 
de mogelijkheden om individueel in 
beroep te gaan feitelijk onmogelijk 
zullen zijn. Het versterken van het 
collectieve bezwaarrecht tegen niet 
evenwichtige besluiten van sociale 
partners, en een verbetering van de 
governance die recht doet aan de 
vermogens omvang die toebehoort 
aan gepensioneerden, staat daarbij 
voorop.

●• Gelet op de goede basisafspraken 
bij PFZW en het afgesproken over-
leg tussen sociale partners en de 
BPP, samen met de ANBO, gaan we 
er van uit dat de regeling zoals die 
tot stand zal komen, evenwichtig zal 
zijn voor alle generaties. Probleem is 
echter wel dat tussen het moment 
van de besluitvorming daarover 
en de mogelijke invoeringsdatum 
wel twee jaren kunnen zitten.Twee 
jaren waarin essentiële variabele 
parameters kunnen wijzigen, zoals 
het renteniveau en de situatie op de 
financiële markten. De mogelijkheid 
tot latere invoering of heroverwe-
gingen ontbreekt echter vooralsnog. 
Een dringende oproep aan de Eerste 
Kamer dit te verbeteren. De toezeg-

ging van de minister aan de Twee-
de Kamer het invoeringstraject te 
monitoren en zo nodig in te grijpen, 
achten wij niet concreet genoeg.

●• De op ons aandringen ingestelde 
werkgroep Evenwicht – die met 
richtlijnen zal komen aan welke  
aspecten door de sociale partners 
en de fondsen aandacht besteed 
moet worden gegeven bij dit be-
langrijke onderwerp – zal nu gelet 
op de voortvarendheid waarmee 
sociale partners en fondsen aan de 
slag gaan, snel met die aanbevelin-
gen moeten komen.

Reacties uit de achterban

Direct na de besluitvorming in de 
Tweede Kamer over de WTP zijn er veel 
reacties gekomen van leden. Daaruit 
bleek dat verreweg de meesten zich 
goed konden vinden in het standpunt 
van het BPP-bestuur: “Niet volmaakt, 

maar wel voldoende. En in ieder geval 

beter voor allen, maar zeker de gepen-

sioneerden, dan het huidige stelsel”. 
Goed ook dat de in 2022 geldende 
verruimde regels om tot indexatie te 
kunnen komen in 2023 worden voort- 
gezet. Maar daarnaast vele twijfels over 
de vraag wat dit de komende jaren en 
bij de transitie nu voor iedereen per-
soonlijk gaat betekenen. Ga ik erop 
vooruit, en in welke mate komt er een 
compensatie voor de niet genoten ind-
exatie in de afgelopen jaren. En wie be-
waakt nou dat dit alles goed verloopt. 
Zorgen er ook voor de mate waarin 
PFZW in staat zal blijken te indexeren in 
de komende jaren, en hoe komt het dat 
PFZW minder heeft geïndexeerd dan 
bijvoorbeeld ABP.

Al die vele tientallen mails zijn nog voor 
Kerstmis of direct na de jaarwisseling 
beantwoord. En ja, niet alles is nog 
concreet te beantwoorden. Maar wel 
hebben wij in alle duidelijkheid aan-
gegeven dat we borg staan voor een 
heldere communicatie vanuit ons zelf, 
maar ook vanuit het pensioenfonds. 
Zodra de daarvoor noodzakelijke 
keuzes door sociale partners en het 

pensioenfondsbestuur zijn gemaakt.
Verwarring ook bij sommige leden 
omdat zij de harde kritiek die door 
enkele partijen tijdens het debat zijn 
ingebracht serieus nemen, en alleen 
al daarom twijfels blijven houden. Wij 
hebben er daarbij op gewezen dat wij 
die zorg begrijpen, maar niet volledig 
delen. Daarbij ook verwijzend naar het 
gegeven dat geen van die partijen een 
haalbaar alternatief heeft ingebracht. 
En zij er niet op hebben gewezen dat 
het door hen als beter gekwalificeerde 
oude stelsel, ons in twaalf lange voor-
afgaande jaren geen enkele indexatie 
heeft opgeleverd.

Wij zullen zeker in de komende periode 
nog meer ons best doen om de vaak 
ingewikkelde materie op een heldere 
en toegankelijke wijze toe te lichten in 
publicaties op de website en in nieuws-
brieven. En daar waar er vragen blijven 
en die ons bereiken, zullen we die 
steeds zo snel mogelijk beantwoorden

Op weg naar de ALV 2023

Elders in dit blad treft u de oproep 
voor deelname aan de ALV 2023 aan. 
Een oproep met daarin ook de agenda. 
Naast het korte huishoudelijk deel zul-
len we een tweetal thema’s behande-
len en ruim de gelegenheid geven tot 
debat. Natuurlijk is er ook ruimte voor 
het elkaar ontmoeten onder het genot 
van een hapje en een drankje op de 
al jarenlang vertrouwde locatie van de 
Koningshof te Doorn. Aanmelden voor 
deze bijeenkomst gaat bij voorkeur via 
de daartoe bestemde formulieren op 
de website, waarvoor links in de oproep 
en bij een begin maart te verspreiden 
nieuwsbrief. Wij hopen op een grote 
opkomst zoals in voorgaande jaren en 
een geanimeerde en betekenisvolle 
discussie.

Ledenwerving

Ook in het afgelopen jaar zijn vele van 
onze veelal trouwe leden ons ontvallen. 
Een situatie die zich gelet op het steeds 
ouder worden van ons ledenbestand 
helaas zeker ook de komende jaren 

Van de bestuurstafel
Door Cees Michielse
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zal treffen. Weliswaar is de aanwas van 
nieuwe leden ook toegenomen, maar 
die is toch nog steeds onvoldoende om 
het ledenbestand op peil te houden. 
En ook dat zou altijd nog onvoldoende 
zijn, omdat zeker in de komende jaren 
veel van ons zal worden gevergd in het 
kader van de collectieve en individuele 
belangenbehartiging. Naast de ge-
slaagde ledenbijeenkomst in het kader 
van de ledenwerving van 23 november, 
bereidt het bestuur voor de komende 
tijd meerdere regionale bijeenkomsten 
daartoe voor. Heeft u suggesties laat 
het ons vooral weten via het contact-
formulier op de website. 
(contact@pfzw-belangenvereniging.nl)

Oproep nieuwe bestuursleden
De afgelopen jaren is het werk van het BPP-bestuur steeds omvangrijker 
geworden. En dankzij veel ervaring en kennis hebben wij dat niet alleen 
kunnen volhouden, maar menen wij zonder valse bescheidenheid te mogen 
vaststellen dat de kwaliteit van onze dienstverlening en de inbreng in voor 
u relevante gremia groter is geweest dan van een relatief kleine vereniging 
mocht worden verwacht. Maar ook bestuursleden worden ouder en komen 
aan de maximaal statutair vastgestelde termijnen dat zij in die functies kunnen 
blijven. Bovendien is soms de gezondheidssituatie reden om een stapje terug 
te doen. Wij zijn daarom met het oog op de continuïteit voortdurend op zoek 
naar nieuwe kandidaten voor het bestuur. Meldt u zich daarom aan wanneer 
u daarvoor interesse heeft. En dit beroep richt zich in het bijzonder op de 
vrouwen, want die zijn sterk ondervertegenwoordigd. En voor een organisatie 
van gepensioneerden in de sectoren gezondheid en cultuur is dat toch een 
niet acceptabele situatie.
Secretaris

Begin maart zal de penningmeester u 
per e-mail, bij het ontbreken van dit 
gegeven per brief, verzoeken uw 
jaarcontributie voor de BPP over te 
maken op de bankrekening van de BPP. 
Enkelen hebben deze betaling al spon-
taan gedaan en zij krijgen deze oproep 
vanzelfsprekend niet opnieuw.

Die contributie bedraagt net als in voor-
gaande jaren € 11,-- voor leden en 
€ 5,50 voor partnerleden. Wij vragen 
u in afwijking van voorgaande jaren 
om de contributie voor de partner als 

een aparte betaling te doen onder 
vermelding, voor zover bekend, van het 
lidnummer. Dit voorkomt dat leden een 
onterechte herinneringsmail ontvangen 
omdat het totale contributiegeld onder 
een lid is geadministreerd.

Gelukkig hebben wij veel trouwe beta-
lers en een aantal van hen blijken zelfs 
ieder jaar weer bereid een wat hoger 
bedrag aan ons over te maken hetgeen 
vanzelfsprekend zeer op prijs wordt 
gesteld.

Maar ook zijn er ieder jaar weer die 
pas na een of twee aanmaningen tot 
betaling overgaan, waardoor extra werk 
en extra kosten daarvan het gevolg 
zijn. Daarom het dringende verzoek na 
ontvangst van het verzoek tot betaling 
dit zo snel mogelijk te doen.

Bart de Jong
Penningmeester BPP

Contributie 2023

Impressie Algemene Ledenvergadering 2022
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Over de BPP
Missie

BPP staat voor Belangenvereniging Pensioengerechtigden 
bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Wij zijn een onafhankelijke 
belangenvereniging van en voor alle pensioengerechtigden 
in de sector zorg en welzijn. Ons belangrijkste doel is inspraak 
in het beheer van ons pensioengeld.

Bestuur

Liesbeth Schaap: voorzitter
Jaap van der Spek: vicevoorzitter
Cees Michielse: secretaris
Bart de Jong: penningmeester
Jan van Pijkeren: ledenadministratie
Baukje Vegter: nieuwsbrief en ledenwerving
Rob van Vredendaal: helpdesk en ledenwerving
Meindert Schmidt: bestuurslid

Belangenbehartiging

De BPP volgt de ontwikkelingen rondom de pensioenen op 
de voet. Van het PFZW-bestuur tot de Haagse politiek en in 
samenwerking met andere betrokken (ouderen) organisaties. 
Wij oefenen invloed uit via onze vertegenwoordiging in de 
volgende organen:
1.  Pensioenraad van PFZW, hét orgaan voor medezeggen- 

schap en verantwoording binnen het pensioenfonds.  
Namens de BPP heeft Cees Michielse zitting in de  
Pensioenraad als lid en Jaap van der Spek als plaats- 
vervangend lid.

2.  Ledenraad van PGGM&CO, biedt tips en producten voor 
een fit leven. U kunt gratis lid worden van PGGM&CO.  
Rob van Vredendaal zit namens de BPP in deze ledenraad.

3.  Koepel Gepensioneerden, de grootste seniorenorganisatie 
waarbij de BPP is aangesloten. Bestuurslid Jaap van der 
Spek is bestuurslid van de Koepel. Andere bestuursleden 
zijn actief betrokken bij diverse commissies.

Op de hoogte blijven

Ons Pensioen

De redactie van ledenblad Ons Pensioen is in handen van 
Jan van Gelderen (hoofdredacteur), Jaap van der Spek,  
Cees Michielse en Pierre Thijssen. Zij zorgen dat u goede  
achtergrondinformatie krijgt over het beleid van de BPP  
en ontwikkelingen op pensioengebied.

Nieuwsbrieven

Via onze e-mail nieuwsbrieven informeren wij u over de  
actualiteit. Bestuurslid Baukje Vegter verzorgt de samen- 
stelling. U kunt zich voor de nieuwsbrief aanmelden via  
www.pfzw-belangenvereniging.nl/nieuwsbrief

Website

Op onze website bieden wij actuele informatie vanuit de 
BPP en de Koepel Gepensioneerden. Ook voorzien wij u van 
gedegen informatie over het pensioenbeleid. Cees Michielse 
verzorgt deze website. www.pfzw-belangenvereniging.nl

Contact met de BPP
Voor algemene vragen kunt u altijd contact opnemen via 
www.pfzw-belangenvereniging.nl/contact

Helpdesk BPP

Heeft u vragen over uw pensioen die niet of onduidelijk  
worden beantwoord door het pensioenfonds? Dan kunt  
u contact opnemen met Rob van Vredendaal, bereikbaar  
via www.pfzw-belangenvereniging.nl/contact (voorkeur)  
of 06-17332744.
Tip: kijk eerst even op onze website onder de rubriek  

‘Veelgestelde vragen’.

Ledenadministratie

Voor aanmeldingen, adreswijzigingen, opzeggingen en  
bericht van overlijden kunt u terecht bij onze leden- 
administratie.
E-mail: ledenadministratie@pfzwbelangenvereniging.nl
NB: Opzeggingen gedurende het verenigingsjaar gaan in  
per 1 januari daaropvolgend.

Lid worden

U kunt zich aanmelden als lid via 
www.pfzw-belangenvereniging.nl/aanmelden.
De contributie bedraagt slechts € 11,– per jaar voor een 
lidmaatschap en € 5,50 per jaar voor een partnerlid- 
maatschap. U kunt deze overmaken op banknummer
NL83 INGB 0004 5525 79 t.n.v. Belangenvereniging  
Pensioengerechtigden PFZW.

In geval van overlijden

Bij overlijden stopt het lidmaatschap van de BPP. Heeft u een 
partner die recht heeft op een partnerpensioen van PFZW? 
Dan zal de BPP onder gelijke voorwaarden en zonder kosten 
uw lidmaatschap graag omzetten in een lidmaatschap van 
uw partner. De pensioenbelangen van uw partner blijven op 
die manier behartigd. Bij overlijden stopt uw ouderdoms- 
pensioen van PFZW. Uw partner en kinderen hebben in  
principe recht op partner- en wezenpensioen. Ook heeft uw 
partner recht op een eenmalige slotuitkering. Is er geen  
partner, dan krijgen de kinderen jonger dan 21 jaar de  
uitkering. De uitkering kan ook worden uitbetaald aan de 
natuurlijke persoon die kosten heeft gemaakt in verband  
met uw overlijden.

Verhuizing, verandering emailadres of telefoon- 

nummer?

Verandert uw (e-mail)adres of telefoonnummer?  
Neem dan contact op met onze ledenadministratie  
(zie hierboven). 
NB: Wijzigingen die u alleen aan het pensioenfonds 
doorgeeft, komen niet bij ons terecht! Het pensioenfonds 
mag om privacyredenen namelijk geen gegevens  
doorgeven aan de BPP.

www.pfzw-belangenvereniging.nl/nieuwsbrief
www.pfzw-belangenvereniging.nl
www.pfzw-belangenvereniging.nl/contact
https://www.pfzw-belangenvereniging.nl/formulieren/contactformulier
mailto:?subject=
www.pfzw-belangenvereniging.nl/aanmelden

