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Van de redactie 

 
Voor u ligt of staat digitaal de nieuwe uitgave 
van de Nieuwsbrief van de Vereniging van 
Gepensioneerden Océ. 
Wij hebben weer veel interessant nieuws voor 
u, onder andere de uitgebreide informatie over 
de zorgverzekeringen in 2019.  
Ook treft u de uitnodiging en het programma 
van de Nieuwjaarsreceptie van Océ in januari 
a.s. aan 
De belangrijkste informatie vindt u ook op onze 
website www.vg-oce.nl.  
 
Wij wensen u veel leesplezier! 

         
 

Nieuwjaarsbijeenkomst Océ 
 
Het Dagelijks Bestuur Venlo van Océ-
Technologies B.V. (DBV) en het bestuur van de 
Sport en Ontspanningscommissie (SOC) 
nodigen alle medewerkers en gepensioneerden 
uit voor de traditionele 

 
Nieuwjaarbijeenkomst 

 
Theater De Maaspoort Venlo 

Vrijdag 11 januari 2019 

 

15:45 uur Deuren geopend 

16:30 uur Welkom en presentaties 

17:30 uur Feest 

22:00 uur Einde 

  
Fietsenstalling 

De fietsenstalling is dit jaar gelegen aan de 
Maaskade (achter de Primark op de hoek van de 
Maaskade en Peperstraat). 
 

 
 
 
 

 
Collectieve Zorgverzekeringen bij 
AON (voorheen IAK) in 2019 
 
Algemeen 

Zoals u wellicht weet is in het afgelopen jaar het 
Industrieel Assurantie Kantoor (IAK) gaan 
samenwerken met het Engelse AON. Aon is een 
Keltisch woord, dat Eenheid betekent. 
Tijdens de algemene ledenvergadering van 22 
november 2018 heeft Rian van Asten, Adviseur 
verzekeringen bij AON, een presentatie gegeven 
over de collectieve zorgverzekering voor Océ in 
2019. Ook gepensioneerden van Océ kunnen 
aan deze verzekering deelnemen en profiteren 
van de kortingen. Hierna volgt een samenvatting 
van de presentatie met daarbij enkele aan-
vullingen ter ondersteuning van het keuze 
proces. Op de website van VG-Océ vindt u de 
volledige presentatie van mevrouw van Asten, 
inclusief de wijzigingen in  2019 in de basis- en 
aanvullende verzekeringen. 

In 2019 behoudt AON dezelfde twee ver-
zekeraars in het collectieve pakket: Avéro 
Achmea (AA) en CZ. AON is gevolmachtigde 
voor AA en handelt namens deze verzekeraar. 
Bij CZ vervult AON een makelaarsrol. Verzeker-
den kunnen zich met vragen over hun zorg-
verzekering (AA en CZ)  rechtstreeks tot AON 
wenden. Bij een keuze voor CZ kunt u met uw 
vragen over uw verzekering ook bij CZ terecht. 
CZ verzorgt de eigen polis opmaak; premie-
betaling en declaraties worden rechtstreeks met 
CZ afgehandeld. 

Bent u in 2018 verzekerd bij CZ dan ontvangt u 
alleen van CZ een voorstel voor de polis 2019. 
In dit geval adviseren wij u om ook de adviestool 
van AON te raadplegen voor een vergelijk van 
premies en voorwaarden van AA en CZ. Hebt u 
nog geen collectieve zorgverzekering via Océ of 
wilt u premies en voorwaarden vergelijken, maak 
dan gebruik van de adviestool van AON. 
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AON zorgverzekering 

 

- Ga naar http://www.iak.nl U komt dan 
  automatisch op de website van AON 
  verzekeringen. 
- Klik op VERGELIJK NU 
- Vul uw geboortedatum in. Daarna hebt u de 
  keuze tussen twee mogelijkheden:  
- Als u al weet welke verzekering u wilt: 
  Aanbieders vergelijken of: 
- Help mij kiezen. Afhankelijk van wat u invult 
  krijgt u een voorstel voor een of meerdere 
  polissen.  
 
Opmerking:  
Bij de voorgestelde polissen krijgt u de premies 
te zien van AON en CZ voor de 
basisverzekeringen zonder de 
collectiviteitskorting van 10%. 
 
- Na het kiezen van de polis kunt u nog 
  aangeven wie u mee wilt verzekeren. 

CZ zorgverzekering              

Gaat u direct naar de website van 
CZ  www.cz.nl.  
- Klik dan op de tab Zorgverzekeringen en kies 
  in de dan verschenen linker kolom 
  onder Collectieve zorgverzekering: “via uw 
  werkgever”.  
- Klik op “Bereken uw premie 
- Vul uw geboortedatum in 
- Geef eventueel aan wie u wilt meeverzekeren 
- Kies voor Collectieve verzekering: Ja 
- Collectiviteitsnummer is: 4840453. Vul dit in. 
- Als alles is ingevuld, klik dan op Stap 2:  
  pakket. U kunt dan kiezen uit drie basis- 
  verzekeringen en uit eventuele aanvullende 
  verzekeringen 

Kiest u voor een andere verzekeraar dan moet 
u zich bij de andere verzekeraar vóór 1 januari 
2019 aanmelden. De nieuwe verzekeraar zorgt 
ervoor dat uw huidige zorgcontract wordt 
opgezegd. U zult zelf uw zorgverlener (huisarts, 
ziekenhuis, fysiotherapeut enz.) moeten 
informeren over uw overstap. 
 

 

 

Basisverzekeringen ziektekosten  

De basisverzekering is bij alle zorgverzekeraars 
hetzelfde. De collectieve korting bij Avéro 
/Achmea (AA) en CZ is 10%. De veranderingen 
in de basisverzekering in 2019 zijn gering en 
zullen slechts van beperkte betekenis zijn voor 
gepensioneerden. Zie eventueel de presentatie 
van mevrouw van Asten op onze website onder 
de tab Verzekeringen 2019 voor een overzicht 
van de wijzigingen. Het verplicht eigen risico in 
de basisverzekering blijft € 385,- in 2019. De 
keuze voor een hoger eigen risico (max.€ 885,-) 
betekent een lagere premie. U kunt u uw zorg-
verzekeraar verzoeken om een betalings-
regeling in termijnen van het eigen risico.  
 
Keuze basisverzekering  
 
Ook dit jaar kunt u bij beide verzekeraars weer 
kiezen uit drie typen basisverzekering: Selectief, 
Natura en Restitutie. De basisverzekering die u 
kiest is van belang voor het onderscheid gecon-
tracteerde of niet-gecontracteerde zorgverlener 
en bepaalt de hoogte van de vergoeding bij een 
keuze voor niet gecontracteerde zorg. Gaat u 
naar een zorgverlener die niet gecontracteerd is, 
dan moet u bij een selectief polis bijbetalen voor 
de zorg die u kiest of hebt gehad. Zie premie-
overzicht hierna voor de vergoedings-
percentages. Bij de natura polis wordt een aantal 
behandelingen uitsluitend vergoed bij een 
geselecteerd aantal zorgverleners. 
Bij de restitutie polis vergoeden  AA en CZ 100% 
van de zorgkosten tot maximaal het markt-
conforme tarief bij het gebruik maken van een 
niet gecontracteerde zorgverlener. Een lijst met 
maximum vergoedingen en gecontracteerde 
zorgverleners in 2018 bij AA vindt u op 
www.iak.nl/zorgverleners. Voor CZ vindt u deze 
informatie op www.cz.nl/zorgvinden.  
 
Bepalend bij de keuze voor de basisverzekering 
is behalve de verschuldigde premie dus ook de 
mate waarin zorgverleners zijn gecontracteerd 
en de hoogte van de vergoeding bij niet 
gecontracteerde zorg.  
 
De zorg van de huisarts wordt altijd vergoed. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iak.nl/
http://www.cz.nl/
http://www.iak.nl/zorgverleners
http://www.cz.nl/zorgvinden
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Premies basisverzekering 2019 
 
De collectiviteitskorting  is verwerkt in de 
onderstaande premies. Bij betaling van de 
gehele jaarpremie in één keer vóór 1 januari 
2019 ontvangt u een korting van maximaal 2%.
      
De maandelijkse premies voor de 
basisverzekering zijn: 
 
Zorg Plan Selectief Zorg-bewust-polis 
AA: € 108,73  CZ: € 108,40 
 
Zorg Plan Natura Zorg-op-maatpolis 
AA: € 114,25  CZ: € 112,32 
 
Zorg Plan Restitutie  Zorg-keuze-polis 
AA: € 120,37  CZ: € 118,48 

 
Contractering per verzekering: 
   
Vergoeding bij gecontracteerde ziekenhuizen*: 
 
Avéro/Achmea(AA)/CZ             AA          CZ** 
 
Natura goedkope variant          50%       100% 
Natura / standaard variant       100%      100% 
Restitutiepolis                           n.v.t.       n.v.t. 
 

*Contractering in  2018 

**CZ heeft een aantal specifieke aandoeningen 
selectief gecontracteerd bij gespecialiseerde 
instellingen. Deze instellingen vindt u op de 
website van CZ. 

Vergoeding bij niet-gecontacteerde zorg
    AA       CZ 

Natura goedkope variant 75%     70% 
Natura / standaard variant 75% 75% 
Restitutiepolis   100% 100% 
 
Aanvullende verzekeringen ziektekosten 
 
Avéro/Achmea (AA) en CZ hebben elk hun 
eigen pakket voor de aanvullende 
verzekeringen. De collectieve korting bedraagt 
bij beiden 15%.  
 
In de aanvullende verzekeringen worden de 
volgende wijzigingen van kracht: 
 
Avéro/Achmea 
 

 Vergoeding in alle aanvullende pakketten 
voor second opinion via Royal Doctors 

 Vergoeding eigen bijdrage op genees-
middelen komt te vervallen in alle aan-
vullende pakketten 

 Alternatieve geneeswijzen: max. 
vergoeding per dag in pakket Extra 
Compleet verlaagd van € 50.- naar € 40.- 

 In pakketten Compleet, Extra Compleet en 
Comfort toevoeging van vergoeding voor 
kosten en verblijf in hospice van max.  
€ 35.- per dag. 
 

CZ 
 

 Alternatieve geneeswijzen: voortaan alleen 
vergoeding voor acupunctuur, chiropractie, 
homeopathie, natuurgeneeskunde, 
psychologie en osteopathie. 

 Vergoeding eigen bijdrage op genees-
middelen aanvullende verzekeringen 
Comfortpakket, Plus Collectief, Top 
Collectief, Excellent en Supertop 
gemaximeerd op € 250,- 

 Orthodontie: vergoeding onzichtbare 
beugel gemaximeerd op € 2250,-, 
eenmalig (tot 22 jaar) 

 
 
De belangrijkste aanvullende verzekeringen 
van AA zijn: 
 
- Compact  
- Compleet  
- Extra Compleet  
- Comfort.  
 
Bij het Compact en het (Extra)Compleet pakket 
bestaat de mogelijkheid om zelf de hoogte van 
de vergoedingen te bepalen voor Fysiotherapie 
en Alternatieve zorg. De overige opties (Optiek, 
Seniorenzorg en Geboortezorg) kunt u aan of uit 
zetten. Het Comfort pakket heeft geen keuze-
mogelijkheid.  
 
De belangrijkste aanvullende pakketten bij CZ 
heten: 
 
- Basis Collectief 
- Plus Collectief  
- Top Collectief  
- 50+.  
 
Deze pakketten bieden een dekking voor o.a. 
fysiotherapie, alternatieve geneesmiddelen en 
vergoeding van de eigen bijdrage voor genees-
middelen. CZ biedt niet de mogelijkheid om de 
hoogte van de vergoedingen aan te passen of 
onderdelen aan of uit te zetten.  
 
De maandelijkse premies voor de aanvullende 
verzekeringen zijn: 
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Avéro/Achmea:   
   
Compact  € 12,49  
Compleet  € 25,85   
Extra Compleet  € 55,23   
Comfort   € 39,26   
 
CZ: 
 
Basis Collectief  €   8,29 
Plus Collectief  € 20,99 
Top Collectief  € 35,36 
50+   € 14,83 
 
Met deze uitgebreide keuzemogelijkheden in de 
basis- en aanvullende verzekeringen kunt u zelf 
een verzekering op maat samenstellen,  
afgestemd op uw individuele situatie.  
 
Let op: uw keuze voor het nieuwe zorgpakket  
bij AA of CZ dient vóór 1 januari 2019 bij AON 
te zijn ingediend. De overstap naar CZ kan ook 
rechtstreeks bij CZ ingediend worden.  
 
Verhuizing, overlijden,  
ander e-mailadres, IBAN-
bankrekeningnummer……….. 
 

                  
 
Vanaf de overgang van ons eigen bedrijfs-
pensioen-fonds naar PME krijgen wij geen infor-
matie meer over wijzigingen in de situatie van 
onze leden. Dat heeft vrij regelmatig tot gevolg 
dat wij informatie toesturen aan leden die over-
leden zijn, maar waarover wij niet geïnformeerd 
zijn. Dat is pijnlijk voor alle betrokkenen. Daarom 
doen wij een beroep op u (en uw naasten) om 
ons te informeren over adreswijziging en over-
lijden, zodat wij u kunnen blijven bereiken en in 
het geval van overlijden geen pijnlijke 
“vergissingen” meer behoeven te maken.  
Ons secretariaat zal  u zeer dankbaar zijn. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Met regelmaat sturen wij naar ieder lid van onze 
vereniging met een e-mailadres de Nieuwsflits. 
Ook deze Nieuwsbrief gaat naar meer dan 800 
e-mailadressen. Bij elke verzending krijgen we 
een aantal meldingen dat het e-mailbericht niet 
bezorgd kon worden. De redenen variëren van 
onbekend adres tot een volle mailbox bij de 
ontvanger. 
 
Het betreffende lid wordt dan niet geïnformeerd 
en dat is jammer. Soms worden daardoor zelfs 
activiteiten gemist. 
 
Wij verzoeken u vriendelijk om bij verandering 
van e-mailadres dit door te geven aan onze 
secretaris. Dat kan met een e-mail naar 
info@vg-oce.nl, maar ook via onze website. Klik 
daartoe hierop. 

 
Incasso contributie 2019 

 
Onze penningmeester gaf in de laatstgehouden 
algemene ledenvergadering aan dat de contri-
butie van de VG-Océ (€ 7,50)  in maart 2019 
geïncasseerd zal worden. 
 
Daarnaast sprak hij zijn voorkeur uit voor de 
automatische incasso.De voordelen hiervan zijn: 
- U vergeet nooit te betalen 
- Voor de VG-Océ zijn de kosten lager 
- De administratie is eenvoudiger en minder 

foutgevoelig 
- U kunt het bedrag altijd terug laten boeken 

of de machtiging intrekken (maar dat 
hebben we natuurlijk liever niet!) 

 
Wat kunt u doen om de incasso automatische 
te laten verlopen? 
 
- Stuur een e-mail naar: 

penningmeester@vg-oce.nl 
U ontvangt dan van de penningmeester een 
invulformulier. 

- Stuur het ingevulde formulier terug naar de 
penningmeester. 

 
N.B. Bij wijziging van uw bankrekeningnummer 
of overgang naar een andere bank moet u een 
nieuwe machtiging invullen. 

 
 
 

mailto:info@vg-oce.nl
https://vg-oce.nl/index.php/wijziging-privegegevens
mailto:penningmeester@vg-oce.nl


  
 
VG-Océ Nieuwsbrief 38 5 december 2018 

 
 

Vriendelijk verzoek 
 

 
Mocht u het e-mailadres leden@vg-oce.nl in 
Uw adressenbestand van uw e-mail programma 
hebben, dan verzoeken wij u vriendelijk, doch 
zeer dringend, dit adres, dat uitsluitend dient 
voor ons interne verkeer, direct te verwijderen en 
het ook nooit meer te gebruiken. 
Een e-mailbericht naar dit adres komt bij al onze 
leden met e-mail binnen en dat zijn er meer dan 
800. Ons bestuur gebruikt dit adres om berichten 
naar u te sturen. 
 
Contact met ons bestuur verloopt uitsluitend via 
de adressen info@vg-oce.nl of 
penningmeester@vg-oce.nl. 

 
Debatmanifestatie op 19 november  
 
In de Jaarbeurs in Utrecht kwamen op 19 
november jl. ca. 450 gepensioneerden bijeen 
als vertegenwoordigers van gepensioneerden 
organisaties, vakbonden en verontruste 
ouderen. Namens onze VG-Océ waren Gerco 
Wilbrink en Henk Mariën daarbij aanwezig.  
Naast het bekendmaken van de uitslag van de 
enquête over de toetsingscriteria voor een 
nieuw pensioenstelsel (zie verderop in deze 
nieuwsbrief) was het de bedoeling om minister 
Koolmees duidelijk te maken wat de 
standpunten van de gepensioneerden zijn over 
deze zaken. Die gelegenheid namen de 
gepensioneerden te baat om via de koepels 
KNVG en NVOG de minister een lijst (letterlijk) 
te overhandigen waarop een vijftal criteria 
afgedrukt stonden. 
Deze luidden: 
1. De gepensioneerden zijn voorstander van 
    solidariteit en collectiviteit. 
2. Accepteer onzekerheid, waardoor een beter 
    pensioen mogelijk is. 
3. Voer een prudent (voorzichtig) reken- 
    rendement in. 
4. Laat de afschaffing van de doorsneepremie 
    niet ten laste komen van de 
    gepensioneerden. 
5. Aanvaard de gepensioneerden als een 
    volwaardig gesprekspartner.  
    Praat niet over hen, maar ook met hen. 
Zoals gewoonlijk in dit soort situaties, kon de 
minister niets toezeggen. De onderhandelingen 
liepen nog. Het pensioenoverleg in de SER is 
inmiddels geklapt, zoals u ongetwijfeld weet. 
 

 
Minister Koolmees tijdens de debatmanifestatie 
 

Uitslag van de enquête door 
Motivaction 
 

Aan het onderzoek door het professionele 
enquêtebureau Motivaction deden ca. 10.000 
mensen mee. Het bureau verzamelde de  
criteria waaraan een nieuw pensioenstelsel zou 
moeten voldoen naar de mening van de 
gepensioneerden. Uit de uitslag blijkt een grote 
mate van overeenstemming. Hier volgen de 
belangrijkste uitkomsten: 
97% van de gepensioneerden vindt dat bij 
pensionering de levensstandaard gehandhaafd 
moet blijven, m.a.w. geen verlies van 
koopkracht. 
90% vindt dat pensioenfondsen voorzichtig 
meer risico zouden moeten nemen, waardoor 
enerzijds de zekerheid wat afneemt, maar 
gelijktijdig ook een grotere kans op indexatie zal 
ontstaan. 
Ook 90% vindt solidariteit en collectiviteit in een 
eventueel nieuw stelsel belangrijk. 
 

Deze uitkomsten zijn op de Debatmanifestatie 
van 19  november j.l. in de Jaarbeurs aan 
minister Koolmees gepresenteerd.  
Het hele rapport van Motivaction kunt u hier 
lezen en eventueel downloaden.   
 

Algemene Ledenvergaderingen 2019 
 

De Algemene Ledenvergaderingen van 2019 
zijn gepland op:  
de donderdagen 25 april en 21 november. 
Noteer deze data in uw agenda. 
 

Bestuursvacatures 
 

Het bestuur van de VG-Océ is naarstig op zoek 
naar nieuwe bestuursleden. Onze voorzitter Bert 
Kiffen is intussen verhuisd naar Curaçao en voor 
Faas Pijpers zat in 2018 zijn termijn erop.  
Het bestuur komt vijfmaal per jaar bij elkaar in 
Venlo in een van de vergaderkamers van R&D, 
naast de Algemene Ledenvergaderingen. Ook 
zijn enkele bestuursleden afgevaardigde in 
koepelorganisaties en/of wonen de leden-
vergaderingen van deze koepel bij. 

mailto:leden@vg-oce.nl
mailto:info@vg-oce.nl
file:///C:/Users/Henk/Desktop/VGOcé/Nieuwsbrief/penningmeester@vg-oce.nl
http://www.knvg.nl/nieuwsberichten/toetsingscriteria-nieuw-pensioenstelsel-kwantitatief-onderzoek-onder-gepensioneerden-door-motivaction.aspx
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Je hoeft geen dokter te zijn om 
mensen te kunnen helpen 
 

 
 
Met deze slogan zoekt het Venlose ziekenhuis 
VieCuri vrijwilligers die hun steentje willen  
bijdragen in de zorg voor kwetsbare ouderen. 
We ontvingen deze folder over deze oproep. 
U leest hem hier verder 

 
Het bestuur van de VG-Océ wenst u 
en uw huisgenoten: 
 

 
 
Bestuur  
 
De samenstelling van het bestuur is als volgt:  
 
Er zijn twee vacatures in het bestuur, 
waaronder die van voorzitter 
 

  Marij Verlinden 
 
Secretaris sinds 2012.  
Zij stuurt tevens het secretariaat aan van de 
KNVG.  
E-mail: info@vg-oce.nl  
Tel: 077 354 1050 
 

 
 
 
 
 

  Gerco Wilbrink 
 
Penningmeester sinds 2017 
E-mail: penningmeester@vg-oce.nl 
Verzorgt o.a. de boekhouding van de 
vereniging. 
Tel: 06 1346 6395 
 

  John Gaal 
 
Bestuurslid sinds mei 2015.  
Maakt de notulen van onze 
bestuursvergaderingen.  
E-mail: john.gaal1@gmail.com  
Tel: 077 354 8730 
 
 

  Henk Mariën 
 
Bestuurslid sinds 2017. 
Tevens webmaster. 
E-mail webmaster@vg-oce.nl 
Vertegenwoordigt onze vereniging 
in het overleg in Regio Zuid van de KNVG. 
Tel. 077 3543324 
 

https://www.vg-oce.nl/index.php/nieuws

