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Werkgroep Koopkracht NVOG 
Piet van Dommelenhuis, Utrecht 

 
 
Aanwezig: Maarten Maas, voorzitter;  
Gerard Langerhorst, Ben Brouwer, Gerrit de Kwaasteniet, Martin Olsthoorn 
Verhinderd: Ruud van de Ven, Joop Blom, Peter Sibinga 
 
Na de opening van de vergadering door de voorzitter wordt de volgende agenda gevolgd: 

 
• Mededelingen en ingekomen stukken 

• Bespreking verslag vergadering 26 juni 2014 

• Status actielijst 

• Nieuws uit bestuur, commissies resp. werkgroep 
■ Bestuur (en CSO) 
■ Zorg & Welzijn 
■ Pensioenen 
■ CSO-commissie Inkomen en Koopkracht 
■ Jaarverslagen & Indexaties 

• NIBUD-berekeningen n.a.v. Prinsjesdag 2014 

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

• Voorbereiding gesprek met bestuursleden op 29 september 

• Rondvraag 

2.Mededelingen en ingekomen stukken 
 
Van Henk Hemmers is een stuk ontvangen over de (mogelijke) ontwikkeling van de AOW-kosten. Dit thema 
komt verder bij het agendapunt “rekenmodellen koopkracht” aan de orde. 

3.Verslag vergadering 26 juni 2014 
 
Geen opmerkingen. 
  
4. Actielijst 
 

• In opdracht van CSO heeft het NIBUD weer het gebruikelijke rapport over de koopkrachtontwikkeling 
voor de diverse inkomensgroepen van gepensioneerden opgesteld; 

• Er heerst nog altijd “stilte” vanuit de SVB waar het gaat om voortzetting van de contacten met de CSO-
commissie “Inkomen & Koopkracht”. De voorzitter zal in de komende oktober-bijeenkomst dit weer ter 
sprake brengen.  

De overige acties zijn uitgevoerd. 
 
5.Nieuws uit bestuur, commissies resp. werkgroep. 
 

Bestuur (en CSO) 
 
• De voorzitter memoreert de bijeenkomst van 22 september in Culemborg, waarbij aan een aantal lid-

verenigingen (circa 15) door middel van presentaties de nodige informatie is gegeven over de 
belangrijkste onderwerpen bij de thema’s pensioen, zorg en koopkracht. 
De sheets zijn te vinden op de website van de NVOG. 
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• In zijn presentatie over de werkgroep Koopkracht, heeft Maarten Maas o.m. de “truc” van dit 
kabinet aan de orde gesteld: de AWBZ premie gaat omlaag van 12,65%  naar 9,65%; maar dit is 
niet terug te vinden in de betreffende belastingschijven. 

• Er wordt gezocht naar een nauwere samenwerking tussen NVOG en KNVG (derhalve niet alleen 
voor pensioen, maar ook zorg en koopkracht). Overigens hebben zich vanuit KNVG nog geen 
personen gemeld die in de werkgroep koopkracht zitting kunnen nemen. 
 

Zorg & Welzijn  
 
In de aanloop naar 2015 zijn er veel ontwikkelingen, in het bijzonder door de opsplitsing van de huidige 
AWBZ. Via de Nieuwsbrief van de NVOG wordt – doorgaans van de hand van Joop Blom – regelmatig de 
nieuwste informatie gepubliceerd.  
 
Pensioenen  
 
NVOG, KNVG en de CSO-commissie hebben gezamenlijk een standpunt geformuleerd aangaande het 
nieuwe FTK. Hoewel de ouderenorganisaties in dit stadium de voorkeur geven om de bestaande regelgeving 
op een aantal punten aan te passen, streeft de regering naar een nieuw FTK per 1 januari 2015. Niet de 
inhoudelijke discussie, maar de politieke besluitvorming lijkt de overhand te krijgen. 
Het thema van een nieuw FTK is ook in de STAR aan de orde gekomen parallel aan de (maatschappelijke) 
discussies over een nieuw pensioensysteem 
 
CSO-commissie Inkomen & Koopkracht 
 
In de juli-bijeenkomst is besloten aan het Bestuur van de CSO te adviseren het bekende NIBUD-rapport te 
laten opstellen. Dit rapport is inmiddels verschenen en kan worden ingezien op de website van NVOG. De 
kosten drukken op het budget van CSO. 
Voorts is een bespreking met de minister en staatssecretaris van SZW over de thema’s Koopkracht, AOW 
en Pensioen – gezien de opstelling van beide bewindspersonen – teleurstellend verlopen. 
 
Jaarverslagen & Indexatie 
 
Gerard meldt dat van de uitgezette vragenlijst iets meer dan 1/3 beantwoord is terugontvangen, met de 
conclusie dat de respons ieder jaar terugloopt. Dit versterkt de wens om als werkgroep zelf de nodige 
gegevens uit de jaarverslagen te verzamelen. 
Met Dirk Visser zal contact gezocht worden om de resultaten van het onderzoek en de gegevens van de 
“analysetool” op de website van NVOG te publiceren. 
Voorts is een onderzoek gestart naar de systematiek waarop premies worden berekend (kostendekkend, 
reëel, gedempt kostendekkend). De voorzitter merkt op dat dit onderwerp ook relevant is voor de 
pensioencommissie en dat onderling contact hierover van belang is. 
 

6.NIBUD-berekeningen n.a.v. Prinsjesdag 2014 
 
Zoals hierboven opgemerkt, zijn de kosten voor het rapport o.b.v. de miljoenennota van september 2014 ten laste 
van het budget van CSO gegaan. Nu het waarschijnlijk is dat volgend jaar voor deze vorm van rapportage geen 
budget via CSO beschikbaar is, betekent dit dat geen specifieke NIBUD-berekeningen voor gepensioneerden 
met zorgkosten worden gemaakt. Publicitair is dit een nadeel, omdat het “eigen” NIBUD-rapport slechts enkele 
inkomensgroepen 65+-ers opneemt (zonder specifiek in te gaan op het effect van zorgkosten voor ouderen). 
Bij de evaluatie van de NIBUD-berekeningen in het recente rapport, valt o.m. het sterke procentuele verlies aan 
koopkracht voor personen met AOW+aanvullend pensioen € 10.000 op. 
 
7. Status en activiteiten m.b.t. rekenmodellen koopkracht 
 
Ben Brouwer meldt dat hij om persoonlijke redenen niet in de gelegenheid is om het binnen de werkgroep 
gehanteerde rekenmodel te beheren en te onderhouden. Weliswaar biedt de “geestelijke vader” en ontwerper van 
het model (Henk Hemmers) nog steeds ondersteuning, maar voor de continuïteit is beheer binnen de werkgroep 
noodzakelijk. 
Gerard Langerhorst laat weten hiervoor eventueel beschikbaar te zijn, vooropgesteld dat hij hiervoor de nodige 
tijd kan vrijmaken. Medio december 2014 kan hij meer duidelijkheid geven. Ook wordt uitgezien naar mogelijke 
aanmeldingen vanuit de KNVG. 
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Zijdelings is aandacht gegeven aan de email van Henk Hemmers over de verwachte ontwikkelingen rond de 
AOW-premiedruk. Onduidelijkheid bestond over de interpretatie van de percentages op de verticale as. 
 
8. Voorbereiding gesprek met bestuursleden op 29 september 2014. 
 
Het NVOG-bestuur heeft het plan om op een activerende manier informatie te geven en discussies aan te gaan 
over de toekomst van de AOW en de koopkracht van gepensioneerden. Uitgangspunten zijn de rapporten van de 
commissies Don en Van Dijkhuizen, alsmede het door de voorzitter van de werkgroep voor het bestuur 
opgestelde analyserapport over de toekomst van de AOW.  
Naast de heren Van der Spek en Sibinga van het Bestuur, zullen de voorzitter en een aantal leden van de 
werkgroep Koopkracht op 29 september 2014 met elkaar in overleg gaan over zaken als inhoud, benadering van 
de problematiek, uit te nodigen deelnemers etc. Het streven is om argumenten, overwegingen, standpunten te 
vinden bij de komende overlegrondes hoe met de adviezen van Don en van Dijkhuizen om te gaan. 
 
9. Rondvraag 
 
Naar aanleiding van een vraag van Gerard Langerhorst, heeft de voorzitter een kort exposé gegeven van de 
belangrijkste verschillen tussen kostendekkende premies en gedempte kostendekkende premies. Duidelijk is dat 
binnen de ouderenorganisaties de voorkeur bestaat voor de systematiek van kostendekkende premies, omdat op 
die wijze zowel de verplichtingen als de premieberekening eenzelfde basis hebben (maar binnen nieuw FTK is 
demping van de kostendekkende premies nog steeds toegestaan!) 
 
 Data voor de (reguliere) vergaderingen in 2014:   
 

 27 maart 2014 
 26 juni 2014 
 25 september 2014  
 18 december 2014    

 
 

VOLGENDE VERGADERING :  
 

Donderdag 18 december 2014, 12.30 uur 
Locatie : Piet van Dommelenhuis,  Churchilllaan 11 in Utrecht 

Vergaderruimte NVOG-vergaderzaal 4e etage 
 

 


