
  
  Vereniging van Gepensioneerden Océ – Secretariaat: Hogeschoorweg 21, 5911 EJ Venlo – 077-354 1050 

 

1 

 

 
Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 11 mei 2017 

 
1.  Opening en inleiding 
De voorzitter, Bert Kiffen, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
 
Het programma voor vandaag bestaat uit een aantal huishoudelijke punten en twee presentaties: 

1. De heer Rob Rutten, voorzitter SVP PPP HR and Chairman of the Executive Committee Océ-

Technologies B.V., heeft een update gegeven waar Océ op dit moment staat. 

2. De heer Eric Uijen, voorzitter uitvoerend bestuurder van PME heeft een korte toelichting 
gegeven op de huidige situatie van PME.  
 

Vanwege de beschikbaarheid van de heer Rob Rutten wordt de volgorde van de agenda aangepast. 
 
2.  Bestuursmededelingen 
 

 Allereerst wordt aandacht geschonken aan onze oud-collega’s die in 2016 zijn overleden. 
Vanwege het administratiesysteem bij PME is het mogelijk dat onderstaande lijst niet 
compleet is, maar het bestuur van de VG-Océ heeft desalniettemin besloten om alle, bij hen 
bekend zijnde, overleden oud-collega’s te herdenken. 
 
de dames  
A.R.H. Hekking-Vullings, B.A. Jansen-Rietjens, C.J.A. Verkoijen-Meijer, D.H. Pruijn, J.H.M. 
Nijssen-Beek, J.M. Karis-Loomans, L.G. vander Haghen-van Hegelsom, M.A. Sikkes, M.A.G. 
Joosten-Teeuwen, M.A.J. Flachs, M.P. van de Ven, N.A.M. Vermeulen, P.H.T.M. Beijers, 
S.P.H. Wich-Kortenbach, T. van Soolingen-de Leth, W.J.G.T. vanden Broek-Driessen, Nancy 
Compter-Grootings  
 
de heren 
Aad Koster, Aart van Beuzekom, Ad Janssen, Anthony Smetsers, Bob Venema, Carel 
Knoester, Chris Curvers, Cor Kuipers, B. Witteveen, C.B.J. Kempen, F.C.H. Steegh, F.G.M.J. 
Teklenburg, H.J. Schoonheim, H.M. Nissen, J.L.T. van den Essen, J.M.T. van Hazendonk, L.P. 
Steegh, M. van der Wouw, M.W.J. van Dijk, P.A. Janssen, P.E. van den Bercken, P.H. Kollée, 
P.H.J. Nellen, R. Singh, R. Thien, T.A.J. Notermans, T.C. Peeters, Ger Ponjee, Harry 
Verheijen, Herman Beerlage, Herman Lammers, Jacobus Hoogerheiden, Jan van Renselaar, 
Jan Zeelen, Marius Stuijver, Niek Lucassen, René Driessen, Rudi Hermans, Sef Dohmen, Theo 
Gommans en Wim Hageman. 
 
De overledenen worden herdacht met een minuut stilte. 
 

 Op 5 mei konden de leden van de VG-Océ een bezoek brengen aan het Customer Experience 
Center. De bezoekers werden gastvrij ontvangen en de product managers namen alle tijd om 
alles uit te leggen. Dank hiervoor. 

 
De voorzitter kondigt Rob Rutten aan en dankt hem voor de gastvrijheid die de VG-Océ ontvangt 
van haar oude werkgever om iedere keer gebruik te kunnen maken van het restaurant om de 
algemene ledenvergadering te kunnen houden. Dit wordt door iedereen zeer op prijs gesteld. 
Applaus volgt. 
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3.  Presentatie Rob Rutten 
 
Rob Rutten geeft een toelichting op de Town Hall meeting 2017, die de heer Schaaf in januari aan 
alle actieven heeft gegeven.  
De PPP bestaat 5 jaar. In de afgelopen jaren heeft Océ een paar harde lessen geleerd, maar toch is er 
veel bereikt.  
- een netwerk organisatie 
- nieuwe markten 
- kern technologie 
- verschuiving van toner naar inkjet 
- productie 
 
Bovenstaande onderwerpen worden door Rob Rutten uitvoerig toegelicht. 
 
We leven in een veranderende wereld: in 2012 was men ervan overtuigd dat printing dood was, in 
2017 is printing “hot”. 
Vervolgens geeft Rob een update waar nu Océ staat: nieuwe technologie inkjet, markten, financieel, 
plaatsingen, nieuwe producten. 
 
Vanwege het vertrouwelijke karakter van de presentatie wordt dit verder niet genotuleerd en is de 
presentatie ook niet bijgevoegd. 
 
De voorzitter dankt Rob Rutten hartelijk voor zijn presentatie en spreekt de hoop uit hem volgend 
jaar weer bij de Algemene Ledenvergadering van de VG-Océ te zien. 
 
4.  Presentatie Eric Uijen 
 
De volgende onderwerpen komen aan de orde: 

 Het bestuur van PME: bestaande uit voorzitter, uitvoerend bestuursleden, toezichthoudend 
niet-uitvoerend bestuur 

 Toezicht op het bestuur:  
o Intern: niet-uitvoerend bestuur op uitvoerend bestuur. Het gehele algemeen bestuur 

legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid en de uitvoering 
daarvan.  

o Extern: De Nederlandsche Bank (DNB) en De Autoriteit Financiële markten (AFM).  
 
PME vertegenwoordigt 167.000 gepensioneerden, 146.000 deelnemers, 307.000 ex-
deelnemers,1.360 werkgevers. In 2016 had PME 1,14 miljard euro uitkeringen, ontving 1,10 miljard 
euro premies. Het totale vermogen van PME was eind 2016 44,5 miljard euro. 
 
Vervolgens kwam de dekkingsgraad aan de orde; de actuele dekkingsgraad bedroeg eind maart 
2017 98,9%. 
Verder herstel is noodzakelijk, want: 

 onvoorwaardelijke verlaging (lees: korten) als de beleidsdekkingsgraad*) 5 jaar achter elkaar 
(eind 2019) lager is dan 104,3%. Korten kan wel over meer jaren worden “uitgesmeerd”. 

 Verlaging als dekkingsgraad eind 2017 lager is dan ±90%. 

 Gedeeltelijke indexatie mogelijk bij beleidsdekkingsgraad van:110% tot 120%. 

 Gehele indexatie bij beleidsdekkingsgraad boven ±121%. 
 
*) beleidsdekkingsgraad is de 12 maands voortschrijdende gemiddelde dekkingsgraad 
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Vervolgens vertelt Eric Uijen waar PME in belegt en gaat verder in op de politieke ontwikkelingen, 
de opwarming van de aarde en het maatschappelijk verantwoord beleggen. 
 
Noodzaak hervorming pensioenstelsel en wat vindt PME belangrijk? 
Noodzaak: ja, voor een goed, betaalbaar en toekomstbestendig pensioen zijn nieuwe afspraken 
nodig. 
Let op: nieuwe stelsel levert niet veel betere pensioenresultaten op: de premie blijft hetzelfde, 
alleen de rekensommen eronder wijzigen. 
 
Belangrijk zijn: behouden solidariteit, collectieve pensioenregeling met risicodeling, stabiliteit 
pensioen, hoogte pensioen, transparantie, uitvoerbaarheid: eenvoud en lage kosten. 
 
Nieuw pensioencontract:  
Huidige stelsel nadruk op toezegging pensioen, toekomstig pensioen nadruk op eigen 
pensioenpotje?  
Daarnaast discussie over doorsneesystematiek: ongunstig voor jongeren? 
Ook maatschappelijke wens tot meer individuele keuzes. De SER is er nog niet uit. 
Waarschijnlijk komen we uit op het afschaffen van de doorsneepremie en op een combinatie van 
een pensioentoezegging en eigen potje. Gepensioneerden zullen er niet zoveel van merken. 
 
Concluderend: 
Bij een actuele dekkingsgraad onder de ± 90% op 31 december 2017 moeten we verlagen  

 Dekkingsgraad eind december 2016 96,2% 

 Dekkingsgraad eind maart 2017  98,9% 
 
Als de beleidsdekkingsgraad eind 2019 lager is dan 104,3% dan worden de pensioenen verlaagd. 
 
De hele presentatie kunt u vinden in bijlage 1. 
 
De voorzitter dankt Eric Uijen voor zijn bereidheid naar Venlo te komen en de gepensioneerden op 
de hoogte te stellen van het PME pensioenfonds. 
 
5.  Verslag vorige vergadering 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
6.  Verslag 2016 van de secretaris  
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
7.  Financiële zaken  
 
Hub Wetzels geeft een toelichting op de financiën van 2016. 
 
7a.  Financiële stand van zaken 2016 
 
Resultaat 2016 
In Euro’s 
   Actueel Budget  Actueel  
   2016 2016 2015 
Totaal baten  7.696 7.900 1.239 
Totaal lasten   4.630 7.450 7.455 
(Tekort)/overschot   3.066 450 (6.216) 
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Specificatie baten 2016  
   Actueel  Budget   Actueel  
   2016 2016 2015 
Contributies  7.508 7.600 903 
Rente    188 300 336 
Totaal baten  7.696 7.900 1.239 
      
Specificatie lasten 2016  
   Actueel Budget Actueel 
   2016 2016 2015 
Contributies  1.276 1.500 1.571 
Drukwerk en porto  1.507 1.800 2.139 
Bestuurskosten  355 1.400 1.697 
Reiskosten  1.072 1.200 1.198 
Bankkosten  346 400 341 
Ledenvergaderingen  - 1.000 - 
Kosten website  74 50 - 
Overige kosten  - 100 509 
Totaal lasten  4.630 7.450 7.455 
 

 De betaalde contributie KNVG is iets lager dan budget: begroot EUR 1,35 per lid,  
werkelijk EUR 1,25. 

 Drukwerk en porto zijn lager omdat er geen enveloppen bijgedrukt hoefden te worden. 

 De bestuurskosten zijn in 2016 lager omdat er geen bestuursfeestje georganiseerd is. Verder zijn 
in 2015 extra kosten geweest voor de notaris in verband met de statutenwijziging. 

 De bankkosten zijn iets minder dan gebudgetteerd. 

 In het budget wordt altijd Euro 1.000 aangehouden voor de ledenvergadering, maar tot nu toe 
zijn we te gast bij Océ en hoeven wij hiervoor niets te betalen. 

 
Het overschot 2016 van Euro 3.066 wordt bijgeboekt op het Reserve Bijstandsfonds. 
Na bijboeking van het overschot bedraagt de totale reserve (Reserve Bijstandsfonds plus Algemene 
Reserve) ultimo 2016 Euro 29.108. 
 

Balans per 31 december  31.12.2016 31.12.2015 
Activa 
Debiteuren  53  - 
Nog te ontvangen bedragen  353 1.239 
  406 1.239 
 
Bankrekening  428 421 
Spaarrekening  28.740 24.755 
  29.168 25.176 
Totaal activa  29.574 26.415 
 

Passiva 
Algemene reserve  10.000 10.000 
Reserve bijstandsfonds  19.108 16.043 
  29.108 26.043 
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Vooruit ontvangen contributie  15 - 
Nog te betalen kosten  451 372 
  466 372 
 
Totaal passiva  29.574 26.415 
 
 
7b. Verslag van de kascommissie en decharge bestuur 
 
De kascommissie is op 19 april 2017 bijeen geweest. Zij heeft de controle over 2016 uitgevoerd en 
geen onregelmatigheden geconstateerd. De boekhouding geeft een getrouw beeld van de 
financiën. Ook de ledenadministratie is in orde. De Kascommissie adviseert de vergadering het 
gevoerde beleid goed te keuren en decharge te verlenen aan het bestuur. 
 
Het bestuur vraagt de vergadering akkoord te gaan met  

 het financieel verslag van 2016 inclusief instemming met overboeking van het positief saldo 
2016 van Euro 3.066 naar het Reserve Bijstandsfonds en  

 het gevoerde beleid van het bestuur over 2016 en het bestuur decharge te verlenen.  
De vergadering stemt hiermee in. 
 
7c.  Benoeming nieuwe kascommissie 
De heer Harry Provaas treedt volgens de statuten af. Het Bestuur stelt voor de heer Hans 
Eikelenberg te benoemen en de vergadering gaat hiermee akkoord. 
De voorzitter dankt Harry Provaas voor zijn werk als lid van de Kascommissie. 
 
8.  Verkiezing nieuwe bestuursleden 
 
Volgens het rooster van aftreden zijn de volgende bestuursleden aftredend:  
Hub Wetzels en Frank Voet. Zij stellen zich niet meer herkiesbaar. 
Het bestuur draagt als nieuwe leden voor de heren Gerco Wilbrink en Henk Mariën. 
 
Introductie Henk Mariën: 
“Ik heb bijna 30 jaar bij Océ gewerkt, het langst als Service Product Manager breed formaat printers. 
Door mijn professionele baan als wel door mijn hobby werkzaamheden, Scouting Nederland – 
Landelijk niveau, liep als rode draad: P.R., communicatie en voorlichting. 
Na het aanvaarden van het webmasterschap van onze vereniging, kreeg ik het verzoek om toe te 
treden tot het bestuur, als opvolger van Frank Voet, met de portefeuille P.R. en Communicatie. 
Voor mij een logische stap die ik met alle plezier wil zetten”. 
 
Introductie Gerco Wilbrink: 
“Een deel van jullie zal mij nog wel herkennen; ik ben Gerco Wilbrink en heb bijna 26 jaar in vaste 
dienst voor Océ gewerkt van 1979 t/m 2005. Voor mijn pensionering was ik Vice-president 
Controlling Venlo en ben daarvoor Controller van de Business Unit WFPS (toen Design Engineering) 
en de Business Unit Office Systems geweest. Na mijn pensionering heb ik nog een aantal belangrijke 
projecten voor Océ mogen leiden. Mijn expertise ligt vooral op het gebied van financië. Het bestuur 
heeft mij gevraagd het penningmeesterschap van Hub Wetzels over te willen nemen, wat ik bij 
dezen graag zal willen doen.” 
 
Beide heren worden per acclamatie benoemd. 
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De voorzitter dankt Hub Wetzels en Frank Voet voor hun jarenlange inzet.  
 
 
Overige mededelingen 
 
KNVG: 
4x per jaar is er een ALV van de KNVG, die iedere keer door 2 bestuursleden wordt bezocht. 
In de najaarsvergadering zal een van de bestuursleden van de KNVG een presentatie verzorgen. 
 
8.  Rondvraag en sluiting 
 
Nogmaals wordt door een van onze leden geadviseerd om de partnergegevens op het 
Uitkeringsoverzicht van PME goed te controleren. 
 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering en nodigt eenieder uit voor de 
borrel. 
 
 
 

 
M. Verlinden 
Secretaris 

De najaarsvergadering van de VG-Océ wordt gehouden op  
donderdag 23 november 2017 in het R&D restaurant, aanvang 14.00 uur 

 
LET OP: we vergaderen op donderdag in plaats van woensdag 

 

 
 
 
De contributie over 2017 zal na de overdracht aan de nieuwe penningmeester in de komende 
maanden geïncasseerd worden voor diegenen die een automatische incasso hebben afgegeven, de 
overige leden ontvangen via mail of post de nota. 
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Bijlage 1 (lezen linkerkolom, dan rechterkolom) 
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