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Commissie Inkomen & Koopkracht NVOG 
Piet van Dommelenhuis, Utrecht 

 
Aanwezig: Maarten Maas, voorzitter, Ronald Beelaard, Joop Blom, Willem van Someren Greve , Dick 
van der Windt, Ruud van de Ven, Martin Olsthoorn (verslag). 
 

1. Opening 
 
De voorzitter opent de vergadering rond 12.15 uur. Het is een ingelaste vergadering nadat de 
regulier geplande bijeenkomst van 28 maart 2019 werd geannuleerd. 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
 
Er zijn er geen ingekomen stukken anders dan welke bij de agenda zullen worden besproken. 
 

3. Bespreking verslag vergadering van 13 december 2018 
 
Met betrekking tot de reguliere vergaderingen in 2019 op pagina 3) van het verslag, wordt 
opgemerkt dat de vergadering van 27 juni vooralsnog wordt geschrapt. 
  

4. Status actielijst 
 
De genoemde actiepunten zijn uitgevoerd. In deze vergadering zal Ronald Beelaard de nieuwste 
versie van het rekenmodel presenteren en toelichten. 
 

5. Nieuws uit besturen en commissies  
 
■ Bestuur NVOG 
De voorbereiding op de fusie is het voornaamste agendapunt. Op 5 juni a.s. wordt hieraan een 
speciale Algemene Vergadering gewijd waarin o.m. de voorgestelde statuten worden besproken. De 
fusie zal – mits door beide verenigingen gesteund – op 1 januari 2020 formeel tot stand komen.  
Op 11 september 2019 zal in een extra Algemene Vergadering het definitieve fusievoorstel met 
statuten aan de leden worden voorgelegd. 
Het Bestuur van de nieuwe organisatie zal ook aan het risicomanagement de nodige aandacht gaan 
geven. Hiervoor is een notitie met een eerste opzet opgesteld.  
■ Bestuur KNVG 
Ook de KNVG organiseert enkele ALV’s om de fusievoorstellen voor goedkeuring aan de leden 
voor te leggen. 
■ Voorzittersoverleg NVOG 
Het rekenmodel van de Cie. Inkomen & Koopkracht is door Ronald Beelaard gepresenteerd. 
■ Commissie Zorg, Welzijn & Wonen  
Joop Blom schetst de vele initiatieven en veranderingsprocessen welke de laatste jaren binnen de 
Zorg hebben plaats gevonden zoals Pact voor de Ouderenzorg, Beter Oud, Manifest waardig ouder 
worden, Werken in de Zorg (investeren in opleidingen), Ontregelde Zorg (minder regels en 
bureaucratie), reorganisatie van de curatieve zorg. Voor het laatstgenoemde punt is al in 2015 de 
aanzet gegeven (Zorg 2030) waarbij de focus ligt op een meer integrale aanpak op regio-niveau. 
Het is de inzet van de Commissie ZWW om de vele ontwikkelingen niet alleen te volgen, maar ook 
invloed en inbreng te hebben. 
Knelpunten bij dit voornemen zijn bijvoorbeeld de gemeentelijke uitvoering bij de doelstellingen 
van het Pact voor de Ouderenzorg, maar ook het standpunt van de overheid (VWS) om KBO-PCOB 
als enig aanspreekpunt voor de ouderenvertegenwoordiging te gebruiken. Er zijn initiatieven 
genomen om als ouderenorganisaties hierbij tot samenwerking te komen (ook samen met NOOM en 
KBO Brabant). 
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■ Commissie Pensioenen  
* De oorspronkelijk voor 28 mei vastgestelde actiedag, wordt vanwege de staking in het Openbaar 
   Vervoer, verschoven naar 4 juni. Op die dag wordt de petitie aan de Tweede Kamer commissie 
   van SZW aangeboden. 
* Op 3 juni is er een Netwerkbijeenkomst Pensioenen. Een van de thema’s is de beëindiging c.q.  
   omvorming van pensioenfondsen naar een andere wijze van uitvoering van de pensioenregeling. 
   Ook staat een presentatie door Maarten Maas over koopkrachtontwikkeling op het programma.  
   Hierin zal hij zich concentreren op zaken als indexatie, 10 jaar-koopkrachtontwikkeling en het 
   nabestaandenpensioen (sheets worden nog rondgestuurd). 
 

6. Nieuws uit  KBO-PCOB, NOOM , ANBO en FASv 
 
De voorzitter zal met KBO-PCOB contact zoeken m.b.t. eventuele rapportages rond Prinsjesdag. 
FASv zal nog officieel het besluit nemen om met één overkoepelend lidmaatschap aan de nieuwe 
fusie-organisatie KNVG./.NVOG deel te nemen i.p.v. met de afzonderlijke verenigingen 
 

7. Presentatie koopkrachtmodel  Ronal d Beelaard. 
 
De werking van het model is door Ronald aan de hand van enkele sheets uiteengezet. Ook worden 
de mogelijkheden met behulp van enkele voorbeelden gedemonstreerd. Ronald Beelaard heeft 
ervoor gezorgd dat een flexibel en zeer bruikbaar model tot stand is gekomen, waarin met alle 
elementen van stelselwijzigingen en belastingplannen vanaf 2001 is rekening gehouden. 
De nieuwste versie wordt - voorzien van een toelichting - aan de leden van de Commissie 
toegestuurd met de uitnodiging het model uitvoerig te testen. 
 

8. Sheets Koopkracht 2009-2021 
 
De voorzitter heeft een set sheets gemaakt met de bedoeling daaruit bij verschillende presentaties te 
kunnen putten. Om de presentatie telkens zo actueel mogelijk te laten zijn, wordt van het door 
Ronald samengestelde rekenmodel gebruik gemaakt. Voor o.m. de Netwerkbijeenkomst Pensioenen 
(zie agendapunt 9) is een selectie uit deze sheets gemaakt. 
 

9. Netwerkbijeenkomst Pensioenen 3 juni 2019 
 
Op deze bijeenkomst wordt door de voorzitter een presentatie verzorgd over “Indexatie, Koopkracht 
en Nabestaandenpensioen”. De hiervoor te gebruiken sheets zijn aan de leden voorgelegd. Na het 
advies om het aantal sheets te verminderen c.q. enkele wat minder uitgebreid te maken, zal de 
voorzitter een wat ingekorte versie maken en rondsturen. 

 
10. Status en activiteiten m.b.t. rekenmodellen koopkracht. 

Suggesties voor programma najaar./.Prinsjesdag 2019. 
 
Het “eigen” rekenmodel van Ronald Beelaard leent zich goed voor berekeningen van de 
ontwikkeling van de koopkracht zodra de plannen van de regering op Prinsjesdag bekend gemaakt 
zijn. Ook het maken van scenario’s behoort tot de mogelijkheden. NIBUD-rapporten zullen niet 
meer in opdracht gegeven worden. Wel zal de voorzitter met KBO-PCOB in contact treden om na te 
gaan of gezamenlijk een thema rondom Inkomen & Koopkracht onderzocht en gepubliceerd kan 
worden. 

 
11. Rondvraag en wat verder ter tafel komt 

 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 
12. Sluiting 

 
Rond 14.30 uur wordt de vergadering door de voorzitter gesloten. 
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Data voor de (reguliere) vergaderingen in 2019: 
 
                          28 maart 2019 (vervallen) 

23 mei 2019 (ingelaste vergadering) 
27 juni 2019 (komt vooralsnog te vervallen) 
26 september 2019 
19 december 2019 
 

VOLGENDE VERGADERING :  
 
Donderdag 26 september 2019, 12.00 uur 
 
 
ACTIELIJST 
 
 

1. Maarten Maas zal de notitie voor het Bestuur over risicomanagement rondsturen (is inmiddels 
ontvangen). 
 

2. Ronald Beelaard zal de nieuwste versie van het rekenmodel – met een beknopte toelichting voor 
het gebruik ervan – aan de commissieleden sturen. 
 

3. Maarten Maas stuurt een wat minder uitgebreide versie van zijn presentatie (sheets) voor de 
Netwerkbijeenkomst van 3 juni a.s. (is inmiddels ontvangen). 
 

4. Maarten Maas neemt nog contact op met KBO-PCOB over een eventuele gezamenlijk project 
rondom Prinsjesdag 

 


