Chronologisch overzicht van NVOG activiteiten in 2016

Datum:

Gebeurtenis:

26 januari

NVOG heeft vooroverleg met ambtenaren van SZW over het thema
koopkracht.

29 januari

In de nieuwsbrief verschijnt een artikel over Europa en onze
pensioenen in de toekomst.

14 februari

In samenwerking met de andere ouderenorganisaties vraagt NVOG
bij het kabinet om tussentijdse maatregelen inzake koopkracht
pensioenen. Daarvoor is een manifest met bijlagen opgesteld en is
een persbericht uitgegaan.

16 februari

NVOG heeft overleg met SZW over koopkracht.

24 februari

NVOG organiseert met de KNVG in Kerkcentrum Open Hof te
Maarssen een bijpraatmiddag over Zorg, Welzijn en Wonen. De
presentaties kunt u hier bekijken.

2 maart

Er wordt een aanbiedingsbrief gestuurd aan de Eerste en Tweede
Kamer waarin er bij de politiek op wordt aangedrongen maatregelen
te nemen rond de te verwachten kortingen op pensioenen en het
achterblijven van de koopkracht van ouderen. De bij de brief
behorende bijlagen kunt u hier lezen.

8 maart

Samen met KNVG, PCOB, Unie KBO en NOOM start NVOG een
actiegroep, mede naar aanleiding van de onbevredigende reactie van
de staatssecretaris van SZW op het gezamenlijk manifest (zie 14
febr).

24 maart

Naar aanleiding van een vraag van het ministerie van VWS hebben
NVOG, NOOM, KNVG, Unie KBO en PCOB een advies digitale
zorgpolis aan de Tweede Kamer gestuurd.

29 maart

NVOG werkgroep Jaarverslagen en Indexaties organiseert de cursus
Ontwikkeling Dekkingsgraden Pensioenfondsen.

8 april

De NVOG werkgroep Jaarverslagen en Indexaties heeft het Model
Ontwikkeling Dekkingsgraad aangepast, zodat men er beter mee kan
werken.

9 april

Naar aanleiding van onze brief d.d. 2 maart aan de politieke partijen
met voorstellen voor koopkracht, pensioen en zorg en welzijn,
voeren wij een gesprek met een vertegenwoordiger/deskundige van
de PvdA verkiezingscommissie.
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12 april

De NVOG Werkgroep Jaarverslagen en Indexaties houdt de tweede
sessie van de cursus Ontwikkeling Dekkingsgraden.

16 april

Aan de commissie SZW van Eerste Kamer wordt een brief gestuurd
inzake de aanstaande behandeling van het wetsvoorstel ‘Wet
verbeterde premieregeling”.

13 mei

In een nieuwsbrief doet de werkgroep Jaarverslagen en Indexaties
een oproep voor een nieuwe vrijwilliger voor deze werkgroep.

18 mei

Een delegatie bestaand uit bestuursleden en leden van de
pensioencommissie NVOG/KNVG heeft een gesprek bij De
Nederlandsche Bank met als onderwerp “De visie op langere
termijn.”

20 mei

Onder de titel “Hartenkreet senioren aan de politiek” is een
gezamenlijk persbericht uitgegaan. Alle details en documenten over
deze actie vindt u terug in nieuwsbrief nr. 19

25 mei

NVOG houdt haar 64e Algemene Vergadering bij Achmea in Zeist.
De presentaties van die dag kunt u zien op onze website. In het
middaggedeelte beantwoordt staatssecretaris mevrouw Klijnsma
vragen uit de zaal en worden vragen verzameld waarop zij later
schriftelijk zal reageren. In nieuwsbrief 22 staat een kort verslag van
de vergadering.

6 juni

De pensioen- en ouderenverenigingen sturen gezamenlijk een brief
aan de vaste Kamercommissie van SZW waarin zij duidelijk maken dat
pensioenkorting onnodig en schadelijk is.

21 juni

NVOG reageert op de SER-verkenning door een brief te sturen aan
staatssecretaris Klijnsma van SZW.

29 juni

Een delegatie van Unie KBO, PCOB, KNVG, NOOM en NVOG heeft een
gesprek gehad met minister Asscher en staatssecretaris Klijnsma van
het ministerie van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Een
verslag van het gesprek leest u hier.

juli/augustus

NVOG heeft de voorstellen, zoals gedaan per aanbiedingsbrief van 2
maart (zie hierboven), mondeling kunnen toelichten bij de politieke
partijen VVD, PvdA en 50PLUS (12/7).

6 september

De werkgroep Communicatie stuurt een enquête aan de lidorganisaties met vragen over de NVOG nieuwsbrief en website (zie
ook 25 november).

14 september

In de Tweede Kamer wordt het debat inzake het mogelijk korten van
pensioenen gehouden. Daags ervoor stuurt NVOG de Kamerleden
een korte aanbiedingsbrief en nogmaals onze brief van 6 juni.
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16 september

Overeenkomstig het verzoek van de SER om een bijdrage aan de
maatschappelijke dialoog over de toekomst van ons pensioenstelsel
te leveren, sturen NVOG, NOOM en KNVG een brief aan de SER.

20 september

Met nieuwsbrief nr. 38 reageert NVOG op de uitkomsten van
Prinsjesdag. Onderaan in deze nieuwsbrief staat een link naar het
NIBUD onderzoeksrapport “Koopkrachtveranderingen Ouderen
2016/2017” dat is opgesteld in opdracht van de gezamenlijke
ouderenorganisaties.

14/16 oktober

NVOG stuurt een brief aan staatssecretaris Klijnsma met voorstellen
die zij kan betrekken in het onderzoek naar het in kaart brengen van
de effecten op eventuele kortingen van pensioenen. Ook ministerpresident Mark Rutte krijgt een brief en er gaat een persbericht uit.

9 november

De werkgroep Jaarverslagen en Indexaties organiseert de cursus
“Lezen Jaarverslagen Pensioenfondsen”.

15 november

Staatssecretaris mevr. Klijnsma van SZW geeft per brief antwoord op
vragen die werden gesteld tijdens de Algemene Vergadering op 23
mei 2016.

23 november

NVOG organiseert haar 65e Algemene Vergadering in het
congrescentrum van PFZW/PGGM te Zeist. De vergadering staat in
het teken van het 30 jarig bestaan van de vereniging. De presentaties
van die dag zijn te bekijken op onze website.

23 november

Naar aanleiding van de reactie van het kabinet op de najaarsrapportage van De Nederlandsche Bank stuurt NVOG samen met de
andere ouderenorganisatie een brief aan de vaste Kamercommissie
van SZW.

25 november

In nieuwsbrief 49 wordt het resultaat van de mini-enquête bekend
gemaakt.

2 december

In nieuwsbrief 50 wordt een artikel gepubliceerd over het
Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB).

2 december

Een delegatie van afgevaardigden uit NVOG, KNVG, ANBO, KBO-PCOB
en NOOM heeft in Den Haag een gesprek met staatssecretaris
mevrouw Klijnsma. De besproken punten staan in nieuwsbrief nr. 51.

14 december

Opnieuw spreken de pensioen- en ouderenorganisaties met
mevrouw Klijnsma. Een kort verslag over dit gesprek kunt u hier
lezen.

20 december

Naar aanleiding van een suggestie van lid-organisatie BBPol (Politie)
schrijft NVOG een brief aan de Eerste Kamer inzake de privacy van
patiënten.
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Hieronder volgt een overzicht van een aantal activiteiten van commissies en werkgroepen.
Bovendien hebben bestuursleden en afgevaardigden uit de commissies deelgenomen aan diverse
besprekingen bij o.a. DNB, het ministerie van SZW, de SER en politieke partijen.

NVOG commissie Zorg, Welzijn en Wonen
Voorzitter Joop Blom verzorgt op 20 januari, 17 februari, 11 mei en 14 juli een inleiding/presentatie
bij lid-organisaties.
NVOG commissie Koopkracht, Inkomen en AOW
Afgevaardigden van de commissie hebben in januari en februari deelgenomen aan diverse besprekingen bij het ministerie van SZW. Op 15 november houdt commissie-voorzitter Maarten Maas een presentatie bij het NVOG platform Financiële Instellingen.
NVOG commissie Pensioenen
De voorzitter van de commissie Jos Berkemeijer heeft in 2016 een viertal presentaties gehouden.
NVOG werkgroep Internationale Zaken
Gedurende het hele jaar 2016 hebben verschillende bijeenkomsten plaatsgevonden. Alle hieronder
vermelde activiteiten werden bijgewoond door onze vertegenwoordiger mevr. Regine Mathijssen.
-Begin april vond in Brussel het AGE Council een evaluatie en informatie van het lopende policy work
en projecten plaats en op 19 april werd onder het Nederlands voorzitterschap van de EU in Den
Haag een AGE bijeenkomst gehouden over de sociale politiek van de Europese Unie en de daarmee
gepaard gaande prioriteiten.
-Op 8 juni werden door AGE task force (Brussel) voorbereidende gesprekken over de AGE strategie
voor de komende jaren gevoerd en in de tweede helft van juni werd tijdens een tweedaagse
bijeenkomst van AGE Council de lopende activiteiten en de financiële situatie besproken.
-Op 10 augustus wordt door AGE een speciaal drafting committee voor de strategische planning
2018-2021 opgericht. Deze commissie komt vervolgens regelmatig bijeen.
-5 en 6 oktober: AGE Council, Brussel. Evaluatie van interne en externe activiteiten, communicatie
met het EU Parlement, de EU Commissie en andere internationale instanties.
-16-18 oktober AGE General Assembly in Brussel, de jaarlijkse bijeenkomst met alle lid-organisaties.
NVOG Werkgroep Communicatie
In 2016 zijn 60 nieuwsbrieven gepubliceerd, waarvan 52 reguliere nieuwsbrieven en 8 nieuwsbrieven
met specifieke informaties voor de lid-organisaties.
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