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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, John Pantekoek, Martin Olsthoorn (verslag). 
Afgemeld: Ruud van de Ven 
 

1. Opening 
 
De voorzitter opent de vergadering rond 12.15 uur.  
 

2. Introductie John Pantekoek 
 
John heeft zich gemeld als kandidaat commissielid.  
 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 
 
De voorzitter vraagt aandacht voor een bericht van Ruud van de Ven waarin deze laat weten niet in 
de gelegenheid te zijn in het komende jaar de vergaderingen van deze Commissie bij te wonen. Zijn 
verzoek om desondanks op afstand lid te blijven en bij gelegenheid een bijdrage te leveren, wordt 
door de overige leden positief beoordeeld. 
 

4. Bespreking verslag vergadering van 23 mei 2019 
 
Het verslag geeft geen aanleiding voor opmerkingen. 
 

5. Status actielijst 
 
De genoemde actiepunten zijn uitgevoerd. 
 

6. Nieuws uit besturen, commissies en ander overleg  
 
■ Bestuur NVOG 
Voornaamste agendapunten betroffen de werkzaamheden van de commissies en de voortgang bij de 
nieuw opgerichte Koepel Gepensioneerden (KG). Verder kreeg de situatie rondom Pensioenen ruim 
aandacht. 
■ Bestuur KNVG 
De frequentie van het aantal vergaderingen is sterk verminderd vanwege de interim-situatie na de 
oprichting van de KG. 
■ Gedelegeerd Bestuur KG 
In de septembervergadering lag de aandacht vooral bij een aantal praktische zaken als logo’s, 
website, financiën. Verder lag de vraag op tafel hoe om te gaan met de dagvaarding van de Stichting 
Pensioenbehoud- samen met KBO Brabant - van de Nederlandse Staat. Aangezien van mening dat 
dit proces om technische redenen niet kan worden gewonnen, zal het Bestuur er zich toe beperken 
het verloop met interesse te volgen (2-sporen-beleid). Bovendien zou ondersteuning van deze actie 
het functioneren in een klankbordgroep Pensioen bij het Pensioenakkoord, kunnen schaden.  
Met betrekking tot het Pensioendossier wordt tevens ingezet op deelname aan de discussies binnen 
de SER – via vertegenwoordiging in commissies c.q. werkgroepen.  
■ Voorzittersoverleg NVOG 
Naast de lopende zaken geen bijzonderheden. 
■ Commissie Zorg, Welzijn & Wonen  
Met optimisme stelt Joop Blom vast dat in de recente Miljoenennota voor 2020 over een andere 
organisatie van de zorg wordt gesproken. Mogelijk krijgt de in 2015 in enkele regio’s ingezette 
regionale aanpak bredere toepassing en wordt het beleid op deze – succesvol gebleken - wijze van 
werken geënt. Met als voorbeeld de situatie rond het ziekenhuis Bernhoven, is duidelijk geworden 
dat zo’n aanpak leidt tot betere zorg tegen lagere kosten. Op die wijze blijft zorg toegankelijk en 
betaalbaar. 
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Voorts benadrukte Joop Blom – die de Cie. ZWW als voorzitter verlaat maar ongetwijfeld zijn 
kennis en ervaring zal blijven inzetten – dat het voornaamste speerpunt van de commissie het 
volgen en waar mogelijk, het beïnvloeden van de ontwikkelingen binnen de Zorg zal zijn. Contact 
en overleg met het ministerie VWS is voor deze doelstelling essentieel. Maar hiervoor is ook 
samenwerking tussen de diverse ouderenorganisaties nodig (in oktober 2019 is overleg tussen VWS 
en meerdere ouderenorganisaties gepland). 
■ Commissie Pensioenen  
Agendapunten in de laatste vergadering: 
* actie Stichting Pensioenbehoud (2-sporenbeleid); 
* deelname klankbordgroep; 
* dreigende kortingen pensioenen. 
■ Werkgroep Seniorenactie 
Deze werkgroep bestaat nog steeds. 
 

7. Nieuws uit  KBO-PCOB, NOOM , ANBO en FASv 
 
Geen bijzonderheden te melden 
 

8. Rapport Regioplan: (Oplopende) zorgkosten senioren in Wlz 
 
Op voorstel van KBO-PCOB werd dit onderzoeksthema gekozen. Het rapport bevat weinig 
diepgang; desondanks werd het bij het AO (Algemeen Overleg) over “Eigen Bijdragen in de Zorg” 
(op 12 september in de vaste commissie VWS van de Tweede Kamer) meermaals aangehaald. 
Voor de KNVG/NVOG/FASv had het rapport weinig publicitaire betekenis. Er is inmiddels de 
nodige terughoudendheid om op deze manier nog met KBO-PCOB samen te werken (wij werden 
bijvoorbeeld niet betrokken bij een eerdere brief aan de vaste Cie. VWS van KBO-PCOB en diverse 
patiëntenorganisaties, gedateerd 2 september 2019). 
 

9. Berichten en publicaties vanuit de Overheid (CPB, CBS) 
 
Beide overheidsbureaus publiceren een veelheid aan cijfers over koopkracht, die niet altijd 
eenduidig zijn te herleiden. Onderlinge verschillen zijn verklaarbaar vanuit de  uiteenlopende 
doelstelling; CPB : plannen en voorspellen; CBS: achteraf meten. 

 
10. Prinsjesdag 2019: conclusies en effecten koopkracht; Miljoenennota en CPB (MEV 2020) 

 
De voorzitter heeft in een stuk voor de Nieuwsbrief (42) de prognoses voor de ontwikkeling van de 
koopkracht voor gepensioneerden in 2020 gegeven. Hierbij is gebruik gemaakt van de CPB-cijfers 
en het NIBUD-rapport. Naast enkele slordigheden (althans naar onze mening) is er ook twijfel of de 
NIBUD-cijfers altijd een juist beeld geven (het achterliggende rekenmodel is niet – meer – 
beschikbaar). Daarnaast speelt de vraag naar de betrouwbaarheid./.aannemelijkheid van de 
prognoses (geldt ook voor CPB). 

 
11. Koopkrachtonderzoek NIBUD 

  
Op grond van de vaststelling in het voorgaande punt ligt het in de rede dat de “eigen cijfers” steeds 
meer aan belang winnen (zie ook agendapunt 13). 
 

12. Taakstelling en budget 2020 
 
De voorstellen voor de Cie. Inkomen & Koopkracht zijn inmiddels ingediend bij het gedelegeerd 
Bestuur van de KG. 
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13. Status en activiteiten m.b.t. rekenmodel koopkracht 
 
Ronald Beelaard heeft verdere stappen gezet om het schetsen van scenario’s mogelijk te maken. 
Met name het krijgen van inzicht in de werking van wettelijke regelingen (bijv. het bepalen van het 
minimumloon  en dus ook van de AOW-bedragen vanuit de ontwikkeling van de cao-lonen) is 
daarbij van belang.  
Nu wij te maken hebben met verschillende prognoses o.g.v. CPB resp. NIBUD, is het zaak om daar 
tegenover gebruik te gaan maken van het eigen model voor het maken van prognoses en 
berekeningen van de koopkrachtontwikkeling voor gepensioneerden. 
Ronald en Maarten gaan gezamenlijk een praktische aanpak ontwikkelen om bij publicatie van de 
cijfers van CPB en NIBUD ook cijfers van het eigen koopkrachtmodel te publiceren (en deze in 
latere instantie vergelijken met de definitieve uitkomsten). Bij voorkeur zou dit vóór het houden van 
de behandeling van de begroting van SZW vorm moeten krijgen. 
P.S. De begrotingsbehandeling is gepland voor eind november, maar vragen moeten vóór  
16 oktober worden ingediend. 
Tenslotte doet Ronald nog een oproep aan de leden van de commissie het model aan de hand van 
eigen data te testen op juistheid en bruikbaarheid. 
 

14. Rondvraag en wat verder ter tafel komt. 
 
Willem van Someren Greve meldt dat hij een functie gaat bekleden bij het pensioenfonds van 
Robeco. In verband hiermede zal hij geen bestuursfunctie bekleden bij de KG. Hij houdt het 
lidmaatschap van de Cie. Inkomen & Koopkracht in beraad; maar de leden van de commissie zijn 
unaniem in de opvatting dat deze benoeming bij Robeco het lidmaatschap van de commissie niet in 
de weg staat nu de commissie een werkgroep van deskundigen is. 
 

15. Sluiting 
 
Rond 14.15 uur wordt de vergadering door de voorzitter gesloten. 
 

 
Data voor de (reguliere) vergaderingen in 2019: 
 
                          28 maart 2019 (vervallen) 

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

VOLGENDE VERGADERING :  
 
Donderdag 19 december 2019, 12.00 uur 
 
 
ACTIELIJST 
 

1. Maarten Maas en Ronald Beelaard  maken een opzet om naast de cijfers gepubliceerd door 
CPB en NIBUD,  ook de cijfers verkregen vanuit het eigen koopkrachtmodel meer pregnant te 
presenteren en deze zo mogelijk (via de besturen) aan de Cie. VWS van de Tweede Kamer te 
doen toekomen. 


