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Werkgroep Koopkracht NVOG 
Piet van Dommelenhuis, Utrecht 

 
 
Aanwezig: Maarten Maas, voorzitter;  
Gerard Langerhorst, Ruud van de Ven, Ben Brouwer, Joop Blom, Martin Olsthoorn. 
Verhinderd: Gerrit de Kwaasteniet  
 
Na de opening van de vergadering door de voorzitter, werd Gerard Langerhorst welkom geheten. Hij 
zal de plaats van Ekko Smith als lid van de werkgroep Koopkracht innemen en als zodanig optreden 
als afgevaardigde van de werkgroep Jaarverslagen & Indexaties. 
 
Vervolgens wordt de volgende agenda gevolgd: 

 
• Mededelingen en ingekomen stukken 

• Bespreking verslag vergadering 27 maart 2014 

• Status actielijst 

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

• Bespreking notitie “Toekomst inkomen van ouderen i.h.b. van AOW” resp. de rapporten Don en 
Van Dijkhuizen 

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

• Rondvraag 

3.Mededelingen en ingekomen stukken 
 
De voorzitter verzoekt de leden om – waar nog nodig – telefoonnummers aan het secretariaat te laten 
weten. Voorts wordt gewezen op het boekje “Pluspunten voor de Zorg” waaraan Joop Blom als  
co-auteur heeft meegewerkt (te downloaden vanaf website 50Plus). 

4.Verslag vergadering 27 maart 2014 
 
Na de eerste bijeenkomst met SVB, is geen vervolgbijeenkomst tot stand gekomen (punt 3). Bij de 
(juli)- vergadering van de CSO-Cie Inkomen en Koopkracht zal dit aan de orde worden gesteld.  
Joop Blom meldt n.a.v. punt 5) dat de NVOG-Cie Zorg 3 nieuwe leden heeft en hiermede weer “op 
sterkte” is. 
  
5. Actielijst 
 
De betreffende notitie over toekomstige ontwikkelingen van het inkomen van ouderen vanuit de 
voorgestelde opties in de rapporten Don en Van Dijkhuizen, is gereed. 
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6.Nieuws uit bestuur, commissies resp. werkgroep. 
 

Bestuur (en CSO) 
• Jaap van der Spek is gekozen tot voorzitter van het NVOG-Bestuur. Er zijn 3 nieuwe 

bestuursleden. De heer Peter Sibinga zal binnen het Bestuur optreden als contact voor 
dossiers betreffende Pensioen en Koopkracht. 

• In de laatste vergadering van het Bestuur is met name aandacht gegeven aan de vraag naar 
de toekomst van CSO. Nadat in mei 2013 het besluit was genomen voor een structuur 
waarin 3 commissies (Pensioen, Zorg en Inkomen & Koopkracht) zelfstandig zouden 
opereren, blijkt bij de evaluatie door het NVOG-bestuur dat de doelstellingen (nog?) niet 
zijn bereikt. Toentertijd is besloten CSO op te richten omdat de overheid met één 
vertegenwoordigend orgaan van de ouderenorganisaties wenst te werken, en daar ook 
subsidie voor beschikbaar wilde stellen.  
In de praktijk blijkt dat de diverse “bloedgroepen” toch ook wel zelf naar buiten willen 
treden. Inmiddels is de subsidie aan CSO gestopt en eindigt de termijn van de huidige 
directeur per 1 september 2014. 

• De samenwerking tussen KNVG en NVOG, welke met name tussen de 
Pensioencommissies van beide tot stand is gekomen, krijgt intussen steeds meer vorm.  

• De voorkeur van NVOG gaat sterk uit naar het voortbestaan van CSO met een vaste 
voorzitter. Een federatie KNVG-NVOG zou dan lid van het CSO kunnen zijn. 

Zorg & Welzijn  
Zoals gemeld, is de NVOG-commissie met 3 leden versterkt.  
De CSO-commissie heeft nu een vaste voorzitter in de persoon van Jan de Graaf. 
Belangrijkste thema’s welke momenteel spelen: 

• WMO 
* budgets voor de gemeenten zijn definitief vastgesteld; 
* onduidelijkheden voor eigen-bijdrage-regeling (Maatwerk resp. Coll.regelingen). 
* in principe gelden de in 2014 bestaande rechten ook voor 2015; 

• Wet Langdurige Zorg: 
* het kabinet wenst deze in 2015 te laten ingaan; maar de 2e Kamer heeft nog vele vragen. 
* de indicatie voor 24-uurs-zorg is verzacht (van ZZP-5 naar ZZP-4) 

• Zorgverzekeringswet: 
* in 2015 gaat het eigen risico omhoog naar waarschijnlijk € 390 of € 400; 
* ook zal de premie stijgen a.g.v. de overheveling van de verpleeghulp (thuis) naar het   
   basispakket van de ZVW; 

Pensioenen  
De Staatssecretaris heeft op 25 juni 2014 de voorstellen van het kabinet voor het FTK naar de  
2e Kamer gezonden. Deze bevatten 2 kernpunten: 

• Hogere buffers noodzakelijk (gevolg: minder indexaties); 
• Lagere premies – geschat 11% (als resultante van de eis voor hogere buffers en verlaging 

van het Witteveen-kader); 
KNVG en NVOG hebben gezamenlijk een persverklaring n.a.v. de voorstellen uitgegeven. 
CSO-commissie Inkomen & Koopkracht 
De April vergadering is uitgesteld tot 3 Juli. Voor zover bekend, heeft het KBO nog geen 
voorzitter afgevaardigd. Vanuit deze commissie is de nodige activiteit gemobiliseerd t.a.v. het 
ongedaan maken van de voorgestelde verlaging van de uitkeringen aan AOW-ers en Bijstand-
gerechtigden indien dezen vanuit hun zorgbehoeften met mantelzorgers samenwonen. 
De regering heeft zich weinig toeschietelijk getoond: voor AOW-ers wordt deze zogenaamde 
“mantelzorgboete” (kostendelersnorm) tijdelijk opgeschort tot 1 juli 2016; in de tussenliggende 
periode wordt een uitgebreid onderzoek naar de mantelzorg gedaan (met inbegrip van de effecten 
voor andere groepen zoals bijstandsgerechtigden) . 
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Jaarverslagen & Indexatie 
Gerard laat weten dat hij de taken van Ekko heeft overgenomen (workshops; verzamelen 
informatie over inhoud jaarverslagen en indexaties).  
Bas Vooijs treedt op als voorzitter van deze werkgroep. 
 

7.Notitie inzake “Toekomst inkomen van ouderen i.h.b. van AOW” 
 
De voorzitter geeft een kort resumé van de door hem voor het Bestuur opgestelde notitie. Bij het 
opstellen ervan is in hoofdzaak uitgegaan van de beleidsopties in het rapport Don. Het kabinet heeft 
haar standpunt t.a.v. beide rapporten nog niet kenbaar gemaakt. Hoe dan ook, verwacht de voorzitter 
dat ouderen met AOW + een redelijk aanvullend pensioen (vanaf € 20.000) in de toekomst aanzienlijk 
zwaarder belast gaan worden (in de vorm van hogere eigen bijdragen en hogere belastingen). De 
instrumenten die de overheid hiervoor naar verwachting zou kunnen  inzetten zijn: 
 
* fiscalisering van de AOW 
 
* het in meerdere mate betrekken van het vermogen bij het vaststellen van eigen bijdragen en 
   (belasting)heffing. 
 
* versobering van het regime van toeslagen en heffingen. 
 
De notitie wordt ook in de CSO-commissie Inkomen & Koopkracht besproken. 
 
8. Status en activiteiten m.b.t. rekenmodellen koopkracht 
 
In het bijzonder als informatie voor Gerard Langerhorst, geeft de voorzitter een beknopt overzicht van 
het ontstaan en de werking van het rekenmodel dat binnen de werkgroep in gebruik is voor het 
berekenen van de gevolgen voor de koopkracht (jaar op jaar) van AOW-ers + aanvullend pensioen bij 
veranderende inflatie, belastingen, indexeringen, uitkeringen etc.  
Dit rekenmodel wordt gehanteerd naast de uitkomsten van soortgelijke  berekeningen door het Nibud. 
In opdracht van CSO werden in de voorbije jaren specifiek op ouderen gerichte koopkracht -
berekeningen door het Nibud gemaakt, zowel mét als zonder invloed van gemaakte zorgkosten. Een 
besluit over het opnieuw geven van een opdracht aan het Nibud, wordt – ook vanuit kostentoerekening 
– gemaakt door het CSO-Bestuur op voorstel van de CSO-commissie Inkomen & Koopkracht.  
Deze Nibud-berekeningen zijn niet alleen bedoeld als toets voor de eigen berekeningen, maar zijn nu 
eenmaal ook nodig voor het presenteren van de uitkomsten buiten de eigen kring (Nibud wordt erkend 
als onafhankelijk instituut). 
 
9. Rondvraag 
 
Bij de rondvraag wordt desgevraagd bevestigd dat Peter Sibinga in de plaats van Jaap van der Spek 
voor de werkgroep Koopkracht fungeert als contact met het NVOG-bestuur. De voorzitter zal hem 
voor de komende vergadering(en) uitnodigen. 
Hij zal in de toekomst de agenda’s en vergaderverslagen van de werkgroep krijgen toegestuurd. 
 
 Data voor de (reguliere) vergaderingen in 2014:   
 
 27 maart 2014 
 26 juni 2014 
 25 september 2014  
 18 december 2014 

      
VOLGENDE VERGADERING :  

 
Donderdag 25 september 2014, 12.30 uur 
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Locatie : Piet van Dommelenhuis,  Churchilllaan 11 in Utrecht 
Vergaderruimte NVOG-vergaderzaal 4e etage 

 

 
ACTIELIJST 

 
Maarten Maas 
 

• In de eerstkomende vergadering van de CSO-commissie Inkomen & Koopkracht, zal het voorstel 
aan het CSO-Bestuur om het Nibud opdracht te geven een rapport op te stellen van de 
koopkrachtgevolgen voor ouderen op basis van de nieuwste regeringsvoorstellen op Prinsjesdag 
2014, aan de orde worden gesteld; 
 

• Nu Peter Sibinga vanuit het Bestuur het contact is voor het thema Koopkracht, zal hij voor een 
vergadering van de werkgroep worden uitgenodigd; 
 

• In de komende vergadering van de CSO-commissie Inkomen & Koopkracht, zal de voorzitter 
informeren naar de voortzetting van de contacten met de SVB; 
 
Ben Brouwer 
 

• Zal ervoor zorgdragen dat aan Gerard Langerhorst het rekenmodel voor de 
koopkrachtberekeningen wordt toegestuurd. 

 
 
 
 
 


