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Commissie Koopkracht NVOG 
Piet van Dommelenhuis, Utrecht 

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

1. Opening., 
 
De voorzitter opent de vergadering rond 13.00 uur en heet in het bijzonder Jan Aanstoot welkom. 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken. 
 
Er zijn geen ingekomen stukken anders dan welke bij de agenda zullen worden besproken. 
Ruud van de Ven laat weten dat hij als lid voor het verantwoordingsorgaan bij het Rabobank-
Pensioenfonds is voorgedragen. 
 

3. Bespreking verslag vergadering van 28 september 2017 
 
In punt 9) op pagina 3 wordt de term “platform-voorzitters” gewijzigd in “commissie-voorzitters”.  
Naar aanleiding van punt 5) van het verslag en punt 4) van de Actielijst - over de problemen voor 
ouderen bij het verkrijgen of vernieuwen van een hypotheek- wordt door de voorzitter medegedeeld 
dat de contactpersoon bij het Bankencontact heeft laten weten dat dit geen onderwerp is dat bij dit 
overleg op de agenda kan worden geplaatst. Maarten Maas zal nu met Joop Blom een notitie voor 
het Bestuur van de NVOG opstellen dat voor informatie aan de lid-organisaties kan dienen. De 
notitie zal geen concrete adviezen bevatten, maar naast algemene informatie, mogelijkheden 
aanreiken, waar verder (individueel) advies over te nemen stappen kan worden gevonden. 
 

4. Status actielijst 
 
* De database met indexatiegegevens is nog niet van Gerard Langerhorst ontvangen.  
   De voorzitter zal hem vragen naar de stand van zaken; 
* Het bewuste artikel (positie verantwoordingsorgaan) in PensioenPro is niet ontvangen.  
   Ronald zal dit alsnog rondsturen; 
* Ronald Beelaard heeft het rekenmodel uitgebreid met mogelijkheden voor onderlinge 
   vergelijkbaarheid én het leggen van correlaties tussen relevante kengetallen van 
   pensioenfondsen (zoals omvang, dekkingsgraden, rendement, indexatie, netto resultaat) .  
   Zie ook agendapunt 10). Het inbouwen in het model van de invloed van de zorgtoeslagen op de  
   koopkracht wordt aangehouden. 
 

5. Nieuws uit besturen, commissies resp. werkgroepen 
 
■ Bestuur NVOG 
De samenwerking met de KNVG blijft een prioriteit op de agenda. Als vervolg op het overleg van 
oktober en december 2017 wordt op 24 april 2018 de voortgang in een gezamenlijke 
bestuursvergadering geëvalueerd.  
■ Bestuur KNVG 
Dick van der Windt meldt dat bij de KNVG de agenda min of meer parallel verloopt met die van de 
NVOG waar het gaat om de intensivering van de samenwerking. Bij de recente ALV is gesproken 
over de rapportage van de fusiecommissie over de vorm van samenwerking tussen KNVG en 
NVOG. 
De toetsingscriteria voor de commissies Zorg en Koopkracht zijn door het Bestuur goedgekeurd 
(ook het Bestuur van de NVOG heeft deze geaccordeerd). De toetsingscriteria opgesteld door de 
commissie Pensioenen, die inmiddels wel definitief zijn, moeten nog formeel worden bevestigd.
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■ Voorzittersoverleg NVOG 
Met het oog op een waarschijnlijk intensievere samenwerking tussen KNVG en NVOG is aan de 
platform-voorzitters gevraagd na te denken over de mogelijke consequenties voor de organisatie van 
de lid-verenigingen nu die voor beide verschillend zijn ingericht: KNVG regionaal; NVOG naar 
aard van de bedrijven. 
■ Commissie Zorg, Welzijn, Wonen& Mobiliteit 
* Joop Blom meldt dat hij bij diverse lid-verenigingen presentaties houdt over de vele  
   ontwikkelingen in de zorgsector: Wat is er met de Zorg aan de hand?  
* in het kort schetst hij enkele van de vele acties en initiatieven: 
   - Pact voor de ouderenzorg; 
   - Transitie naar het zorglandschap van 2030; inzet Bernhoven om patiënt centraal te plaatsen: 
   - Actieplan “Werken in de Zorg” 
   - Manifest van zorgverleners om minder bureaucratie in de Zorg na te streven (“Ontregel de 
      Zorg”) dat is aangeboden aan de minister voor Medische Zorg;   
* via de Nieuwsbrief blijft Joop Blom een geregelde update geven van de (vele) ontwikkelingen  
■ Commissie Pensioenen 
Op initiatief van KNVG./.NVOG heeft op 20 maart jl. een kennismakingsgesprek tussen minister 
Koolmees van Sociale zaken en Werkgelegenheid en vertegenwoordigers van o.m. de 
ouderenorganisaties plaats gevonden. Namens de Cie. Pensioenen waren de voorzitters aanwezig. 
Door de vele belanghebbende organisaties en vertegenwoordigers met elk eigen opvattingen over 
een hervorming van het pensioenstelsel, blijft het overleg hierover moeizaam. Binnen de SER lijkt 
overeenstemming bijkans onmogelijk. Maar omdat de minister het advies van de SER wenst af te 
wachten, wordt het optimisme over een spoedige vernieuwing van het pensioenstelsel gedempt. 
De belangrijkste uitkomst van het overleg met de minister is toch dat de ouderenorganisaties serieus 
in het verdere overleg betrokken blijven. 
Zijdelings wordt gewezen op een artikel van de hand van Jean Frijns in Me Judice (“Collectief 
pensioenstelsel verdient een beter toezichtskader”) en op het rapport “Evaluatie Wet aanpassing 
Financieel Toetsingskader”. 
Voorts staat op 17 april a.s. de thema-middag over Governance Pensioenen op de agenda. 
 

6. Nieuws uit  KBO-PCOB, NOOM , ANBO en FASv 
 
Er is geen specifiek nieuws te melden over bovengenoemde organisaties.  
Indirect wordt door Dick van de Windt gewezen op de positie van KBO-Brabant binnen een 
mogelijk gebundelde organisatie KNVG./.NVOG.  
KBO-Brabant is momenteel geassocieerd lid van KNVG en vertegenwoordigt zo’n 130.000 leden. 
 

7. Contacten met de Overheid 
 
Op het thema Koopkracht zijn er geen contacten met overheden (in tegenstelling tot de commissies 
Pensioenen en Zorg). 
 

8. Toetsingscriteria voor 2018 van de Cie. Koopkracht, Inkomen en AOW 
 
Deze zijn door het Bestuur voor het jaar 2018 aangenomen. Maar dit neemt niet weg dat de criteria 
te allen tijde nog van commentaar of aanvulling kunnen worden voorzien. De voorzitter geeft zijn 
reactie op een aantal vragen./.opmerkingen van Ruud van de Ven. Zo wordt bevestigd dat de NVOG 
niet de belangen van personen met een uitkering vertegenwoordigt: de doelgroep is primair de 
gepensioneerden. 
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9. Bijdragen vanuit Cie. Koopkracht aan NVOG-Nieuwsbrieven 

 
Idealiter is het streven om in de Nieuwsbrief eenmaal per twee weken aandacht te geven aan het 
thema koopkracht. Maar waarschijnlijk zijn er onvoldoende actuele onderwerpen om deze 
frequentie vast te houden. De voorzitter zal ook onderwerpen m.b.t. AOW e.d. oppakken. 
Binnen het samenwerkingsverband KNVG./.NVOG zal overigens het beleid t.a.v. communicatie de 
nodige (hernieuwde) aandacht krijgen. 

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

 
Vanaf 2014 publiceert de DNB de nodige gegevens over pensioenfondsen waardoor het 
gegevensbestand dat door de werkgroep Jaarverslagen&Indexaties is opgezet substantieel kon 
worden uitgebreid (van 90 fondsen tot ruim 200). 
Ronald Beelaard heeft met behulp van het rekenmodel een opzet gemaakt waardoor tussen de 
verschillende relevante gegevens diverse correlaties kunnen worden gelegd. Een volgende stap zou 
moeten zijn om de uitkomsten begrijpelijk aan de achterban te kunnen presenteren. 
Ronald zal zijn ideeën en analyses in een klein comité uiteenzetten om gezamenlijk tot een 
succesvol resultaat te komen. Vervolgens volgt dan een presentatie aan onze commissie. Het 
initiatief ligt hiervoor bij Ronald. 
Het inbouwen van de effecten van de zorgtoeslag in het rekenmodel wordt “geparkeerd”. 

 
11. Afscheid Gerrit de Kwaasteniet 

 
Door het optreden van fysieke beperking, heeft Gerrit met spijt het besluit moeten nemen zijn werk 
als lid van de Cie. Koopkracht en als secretaris van de Cie. Pensioenen te stoppen. De voorzitter 
roemt de vele bijdragen die Gerrit tijdens een reeks van jaren aan beide commissies heeft gegeven. 
Gerrit wordt met instemming van alle leden door de voorzitter bedankt voor zijn inbreng; dit wordt 
onderstreept door de overhandiging van een boek dat weer veel herinneringen aan zijn jeugdjaren 
oproept. 
 

12. Rondvraag en wat verder ter tafel komt 
 
Ruud van de Ven wijst op een passage in het jaarverslag van De Nederlandse Bank waarin sterk 
wordt gepleit voor een evenwichtige transitie naar een herzien pensioenstelsel met voldoende 
aandacht voor alle belanghebbenden. 
Maarten Maas vestigt de aandacht op een relevant artikel door het CPB waarin helder wordt 
uiteengezet wat de essentie is van de koopkrachtcijfers die door het CPB worden gepresenteerd 
(zie ook de Nieuwsbrief 12 van 23 maart 2018). 

 
13. Sluiting 

 
Rond 14.30 uur wordt de vergadering door de voorzitter gesloten. 
 

Data voor de (reguliere) vergaderingen in 2018: 
 
                            5 april 2018 

28 juni 2018 
27 september 2018 
13 december 2018 
 

VOLGENDE VERGADERING :  
 
Donderdag 28 juni 2018, 12.00 uur 
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ACTIELIJST 
 

1. Maarten Maas zal Gerard Langerhorst eraan herinneren dat de toegezegde database met 
indexatiegegevens met 2017-cijfers nog niet beschikbaar gesteld is. 
 

2. Ronald Beelaard zal alsnog het in Pensioen Pro verschenen artikel over gesloten 
pensioenfondsen en de positie van het verantwoordingsorgaan daarin, rondsturen. 
 

3. Ronald Beelaard zal in klein comité toelichten hoe correlaties kunnen worden gelegd tussen de 
verschillende kengetallen van pensioenfondsen.  
Hij neemt het initiatief voor een presentatie aan de voltallige commissie Koopkracht. 
 

4. Maarten Maas zal samen met Joop Blom een (informatieve) notitie voor het Bestuur opstellen 
m.b.t. de problemen voor ouderen  bij het verkrijgen./.vernieuwen van een hypotheek,  
 

 


