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Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 12 mei 2016 

 
 
 

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 de presentatie van de 
heer Marcel Andringa, uitvoerend bestuurder Vermogensbeheer PME. 
 
2.  Verslag vorige vergadering 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
3.  Bestuursmededelingen 
 

 Allereerst wordt aandacht geschonken aan onze oud-collega’s die in 2015 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. 
 
Lid van de VG-Océ:· 
Mw. Claessen-Holthuijsen, Mw. De Groot-van den Heuvel 
De heren Nico van Dam, Pierre Janssen, M. Lamberts, Leendert Kivit-van Haaften, T. Bellen, 
Hay Theelen, J. Thijssen, Ton van Renselaar, John Zelissen, Jan Brons, Sjraar Faesen,  
A. de Vries, A. Janssen, Martin de Swart, Albert Muurmans, Louis Lucker, M. van der Sterren, 
Huub Baak, Huub van Mierlo, Freek van der Vloodt, Hans Hendriks, Theo Merkus,  
L. Bel-Elkatib, G. van der Vlies, Jan van Boekholdt 
 
Gepensioneerden Océ 
Mw. W. Christiaans, Mw. M. Verbeek, Mw. M. Rouleaux-Hendrix 
De heren F. van Overdijk, W. Niessen, H. Joosten, G. van Dijk, F. Deuzeman, A. Toussaint,  
A. Lichteveld, J. Donders, J. Driessen, A. Verhoof, M. Meijer, A. de Rooij, P. van Rijn,  
J. Harmsen, H. Linthout, H. van der Wal, J. Vercoulen, H. Hubbers, J. Savelkoul, H. Doornaar,  
M. van Rhijn.  
 
De overledenen worden herdacht met een minuut stilte. 

 

 De SOC heeft ons gevraagd uw aandacht te vestigen op het Park festival, dat gehouden wordt op 
15 juli a.s. Flyers liggen bij de ingang. U wordt verder op de hoogte gehouden via onze website, 
www.vg-oce.nl onder de tab Océ-Technologies. 
 

 Bij de agenda voor deze vergadering is een oproep gedaan voor een nieuwe webmaster. Deze is 
gevonden in de persoon van Henk Mariën. De voorzitter bedankt Karel van de Elst, die een groot 
aantal jaren onze webmaster is geweest en deze taak tot volle tevredenheid van het bestuur 
heeft vervuld en gaat er van uit dat ook Henk deze taak met verve zal vervullen. 
 

 Nieuwjaarsbijeenkomst 2017 
Océ denkt op dit moment na of het programma voor de nieuwjaarsbijeenkomst aangepast zou 
moeten worden. De reden hiervoor is dat de actieven een uitgebreide presentatie krijgen van de 
heer Schaaf over het wel en wee van Océ tijdens de “town hall” meeting, die op of rond dezelfde 

http://www.vg-oce.nl/
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datum wordt gehouden. Speciaal voor de gepensioneerden geeft de heer Schaaf tijdens de NJB 
een verkorte presentatie. Voor de actieven is er dus niets nieuws. Voordat Océ het hele 
programma op de schop gooit, wil Océ graag weten of de gepensioneerden deze presentatie van 
de heer Schaaf op prijs stellen. Afhankelijk van de reacties bekijkt Océ hoe verder te gaan. Het 
kan dus goed zijn dat er niets in het programma veranderd wordt. Alle opties zijn open, het 
betreft dus alleen een inventarisatie. Tijdens de rondvraag is door de secretaris toegezegd 
hierover nog een email te sturen met het verzoek hierop te reageren. 
 

 Op 26 september vindt er een PME bijeenkomst voor gepensioneerden plaats in de Maaspoort te 
Venlo.  

 
4.  Verslag 2015 van de secretaris  
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
5.  Financiële zaken  
5a.  Financiële stand van zaken 2015 
 
Resultaat 2015 
In Euro’s 
   Actueel Budget  Actueel  
   2015 2015 2014 
Totaal baten  1.239 500 515 
Totaal lasten   7.455 8.350 5.918 
(Tekort)/overschot   (6.216) (7.850) (5.403) 
  
Specificatie baten 2015  
   Actueel  Budget   Actueel  
   2015 2015 2014 
Contributies  903 0 0 
Rente    336 500 515 
Totaal baten  1.239 500 515 
      
 
Zoals bekend hebben onze leden in 2015 geen contributie betaald. Océ heeft toegezegd het 
lidmaatschap voor het 1e jaar van nieuwe leden voor haar rekening te nemen, dit bedrag is 
opgenomen onder contributies. 
 

Specificatie lasten 2015  
   Actueel Budget Actueel 
   2015 2015 2014 
Contributies  1.571 1.250 1.112 
Drukwerk en porto  2.139 2.300 2.280 
Bestuurskosten  1.697 1.000 1.106 
Reiskosten  1.198 1.100 1.078 
Bankkosten  341 400 326 
Ledenvergaderingen  - 1.000 - 
Kosten website  - 50 17 
Overige kosten  509 1.250 - 
Totaal lasten  7.455 8.350 5.918 
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 De betaalde contributie komt uit op bijna Euro 1.600 en deze is een stuk hoger dan het budget in 
verband met een bijdrage aan het Océ museum van Euro 300 voor het organiseren van 
rondleidingen voor de VG-Océ leden. 

 Drukwerk en porto liggen ongeveer in lijn met het budget. 

 De bestuurskosten zijn in 2015 hoger omdat de nota van de notaris voor de statutenwijziging en 
de kosten voor het afscheid van 3 bestuursleden hierin zijn opgenomen. 

 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. 

 In de post overige kosten is een bedrag van Euro 509 additionele contributie voor de KNVG 
opgenomen (goedgekeurd in de ALV van november 2014). Dit bedrag is lager uitgevallen dan was 
begroot. 

 
Het tekort 2015 van Euro 6.216 komt ten laste van het Reserve Bijstandsfonds. 
Na afboeking van het tekort bedraagt de totale reserve (Reserve Bijstandsfonds plus Algemene 
Reserve) ultimo 2015 Euro 26.043. 
 

Balans per 31 december  31.12.2015 31.12.2014 
Activa 
Nog te ontvangen rente  1.239 515 
 
Bankrekening  421 224 
Spaarrekening  24.755 31.790 
  25.176 32.014 
 
Totaal activa  26.415 32.529 
 

Passiva 
Algemene reserve  10.000 10.000 
Reserve bijstandsfonds  16.043 22.259 
  26.043 32.259 
 
Vooruit ontvangen contributie  - 33 
Nog te betalen kosten  372 237 
  372 270 
 
Totaal passiva  26.415 32.529 
 
 
5b. Verslag van de kascommissie 
De kascommissie is op 13 april 2016 bijeen geweest. Zij hebben de controle over 2015 uitgevoerd en 
geen onregelmatigheden geconstateerd. De boekhouding geeft een getrouw beeld van de financiën. 
De penningmeester heeft de aanbeveling van de Kascommissie om een aansluiting tussen de 
ledenadministratie en financiële administratie in te voeren, gerealiseerd. De Kascommissie adviseert 
de vergadering het gevoerde beleid goed te keuren en decharge te verlenen aan het bestuur. 
 
Het bestuur vraagt uw akkoord op het financieel verslag van 2015 en instemming met afboeking van 
het negatief saldo 2015 van Euro 6.216 ten laste van het Reserve Bijstandsfonds. De vergadering gaat 
hiermee akkoord. 
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De contributie over 2016 zal door de penningmeester in juni geïncasseerd worden voor diegenen die 
een automatische incasso hebben afgegeven, de overige leden ontvangen via mail of post de nota. 
 
5c.  Benoeming nieuwe kascommissie 
De heer Huub Geurts treedt volgens de statuten af . Het Bestuur stelt voor de heer Rob Breikers te 
benoemen en de vergadering gaat hiermee akkoord. 
 
5d  Decharge Bestuur  
De voorzitter vraagt de vergadering akkoord te gaan met het gevoerde beleid van het bestuur over 
2015 en het bestuur decharge te verlenen. De vergadering stemt hiermee in. 
 
Overige mededelingen 
 
KNVG: 
4x per jaar is er een ALV van de KNVG, die iedere keer door 2 bestuursleden wordt bezocht. 
Wij proberen voor de najaarsvergadering iemand van de KNVG uit te nodigen voor een presentatie 
met betrekking tot het pensioenstelsel. 
 
Na de pauze introduceert de voorzitter Marcel Andringa.  
 

 
7 Presentatie Marcel Andringa 

 

 

Marcel Andringa stelt zich kort voor en geeft een overzicht van de te behandelen onderwerpen. 
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Mogelijk leven de vragen die op deze sheet staan ook bij u. 

 
 
Er nog nooit zoveel geld in kas geweest, waar blijft dit. 
 
Heeft PME wel goed belegd. In het algemeen wel, maar af en toe gaat er iets mis. Het rendement 
over de laatste 12 jaar is gemiddeld 8,5%. In 2008 was het dramatisch: het rendement was -18%. In 
2015 behaalde PME een rendement van 1%. Op de lange termijn is dit te laag. Maar: de wereld 
beweegt en de financiële markten zijn ook in beweging; wat betreft het rendement gaat het best 
redelijk. 
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Het vermogen is sinds het rampjaar 2008 (oranje balk) verdubbeld. In 2008 18 miljard en in 2015 was 
dit 40 miljard. Het probleem zijn de verplichtingen. De uit te keren pensioenen zijn harder gestegen. 
In 2013 en 2014 waren de bezittingen hoger dan de verplichtingen, maar eind 2015 zijn de 
verplichtingen hoger dan de bezittingen. 
 
 

 
 
 



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

 

7 

 

 

 
 
Het vermogen van 40 miljard delen we door de verplichtingen (wat moeten we in kas hebben om aan 
de verplichtingen te voldoen). Dit geeft dan onze dekkingsgraad. Eind 2015 was deze 96%, op dit 
moment 92% en we hebben zelfs op 90% gestaan. 
  

 
 
Een van de redenen van de lage dekkingsgraad is het feit dat we met zijn allen langer leven. Dit heeft 
de dekkingsgraad met 7% verlaagd. Hier is niet altijd rekening mee gehouden.  
Dit betekent ook dat veel gepensioneerden pensioen ontvangen waarvoor niet betaald is, omdat de 
levensverwachting vroeger lager was. 
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Misschien weet u dat tot 2007 de verplichtingen van een pensioenfonds berekend werden tegen een 
vaste rente van 4%. Als we uitgaan dat we over 20 jaar Euro 100.000 moeten uitkeren, moet er als de 
rente 4% bedraagt nu Euro 45.000 in kas zitten. Dan hebben we over 20 jaar Euro 100.000 om uit te 
keren. 
Als de rente 2% wordt, dan hebben we al Euro 67.000 in kas nodig om dezelfde Euro 100.000 uit te 
keren. Bij 0% hebben we zelfs Euro 100.000 euro in kas nodig om dit bedrag uit te keren. 
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Waarom zitten we in de problemen?  
Met name door de aanpassing van de UFR, de stijgende levensverwachting en de dalende rente. 
 
Vervelend nieuws. De komende jaren is PME niet in staat om te indexeren. En gezien stand van 
vandaag is het misschien nodig om in 2017 een korting door te voeren. 
 
Naar aanleiding van een vraag uit de zaal: 
Aan de wijziging van de UFR verdient niemand. Deze wordt vastgesteld door De Nederlandsche Bank. 
De UFR is een niet bestaande rente.  
We kunnen de rente 1 maand vastzetten, 10 jaar, 20 jaar of nog langer. Pensioenfondsen hebben 
lange verplichtingen. Tot 20 jaar kun je de rente redelijk goed vaststellen, daarna niet meer. 
Pensioenfondsen hebben die lange rente nodig. DNB heeft de lange rente eerst vastgesteld op 4,2%. 
Afgelopen jaar was de lange rente veel lager dan 4,2% en DNB heeft deze verlaagd naar 3,2%, omdat 
4,2% niet meer reëel was. De pensioenfondsen hebben hier last van. 
 
DNB is er voor evenwichtige belangenbehartiging voor gepensioneerden, werkenden en jongeren. 
DNB is nu bang dat jongeren nu te veel betalen en later te weinig terug krijgen. De meningen 
hierover zijn verdeeld. 
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Vraag: Is er bij de berekeningen rekening gehouden met inflatie: 
Bij de berekeningen zit dit erin. Het punt is als de dekkingsgraad onder de 90% komt, moet er gekort 
worden. Zit die erboven dan nog niet. 
PME kan gedeeltelijk indexeren als de dekkingsgraad boven de 110% komt. De kans dat dit de 
komende jaren gebeurt, is zeer klein. De komende 10 jaar zal er naar verwachting geen indexatie 
plaatsvinden. 
De inflatie is in de praktijk 2-3% en dan wordt het pensioen inderdaad steeds minder waard en het 
risico van korten is er dan ook nog. 
Boven de 123% kan er volledig geïndexeerd worden.  
In 2017 moeten de pensioenen gekort worden als de dekkingsgraad lager is dan 90% op 31 december 
2016. (herstelplan). 
 
Kan er een list verzonnen worden om de dekkingsgraad te verhogen? 
Er zijn meerdere scenario’s. Op dit moment is de rente waartegen de verplichtingen worden 
berekend 1,2%. Als de rente 1% stijgt, gaat dekkingsgraad 8%-punt omhoog. Stijgt die nog een keer 
1% gaat de dekkingsgraad nog een keer 8% omhoog. Maar als we kijken wat er op dit moment in de 
wereld gebeurt, acht ik die kans heel klein. 
  
Er is een aantal knoppen waaraan PME kan draaien. Een ervan is geen indexatie toepassen. 
Je zou ook een premieverhoging kunnen doorvoeren. Maar om eerlijk te zijn: een kleine 
premieverhoging voor het pensioenfonds resulteert in een hele grote verhoging voor de deelnemers 
en het blijft een druppel op een gloeiende plaat. 
Wat betreft het beleggingsbeleid zou je naar het casino kunnen gaan. Maar dat is zeker niet aan de 
orde.  
 
Er zijn fondsen die er beter voor staan. Hiervoor zijn verschillende redenen. Een van de belangrijkste 
is dat PME, net als ABP en Zorg&Welzijn, bedrijfstakpensioenfondsen zijn. Als PME er slecht 
voorstaat, kan zij niet bij de bedrijfstak aankloppen voor bijstorten. 
Een ondernemingspensioenfonds kan dit wel. Shell had b.v. begin 2008/2009 een lagere 
dekkingsgraad dan PME, maar de onderneming heeft hier geld bijgestort. 
Een andere reden is het beleggingsbeleid. Een iets rijker pensioenfonds kan risicovoller beleggen dan 
een pensioenfonds dat er slechter voor staat en maakt dan ook een beter rendement. PME kan dit 
dus niet doen. 
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Het pensioenfonds Bouw staat er ook beter voor. Zij hebben jarenlang de renteafdekking hoog 
gehouden en geprofiteerd van de lage rente. PME heeft een ander beleggingsbeleid en heeft hier 
niet in dezelfde mate van kunnen profiteren. Terugkijkend staat een aantal fondsen er inderdaad 
beter voor dan PME. 
 
Bij de berekening van de dekkingsgraad worden toekomstige premies niet meegenomen. 
Dit wordt pas een verplichting op het moment dat de premie binnenkomt. 
Wat de premie betreft betalen de actieven te weinig premie. 
 
Wie zijn de beleggers voor PME? PME maakt gebruik van MN services. Doen het in het algemeen 
goed en zijn goedkoper dan b.v. Goldman Sachs en andere banken. 
De kosten waren 0,7% van het vermogen en nu nog 0,4% van het vermogen. PME kijkt hier heel 
kritisch naar. 
 
Moet PME BTW afdragen? Ja, dit betreft de kosten voor de pensioenadministratie. Dit is niet 
helemaal eerlijk. B.v. ABP, Zorg&Welzijn en PMT hoeven geen BTW te betalen, omdat zij in zekere 
mate eigenaar zijn van de uitvoeringsorganisatie. 
PME moet de hele BTW (21%) betalen. De overheid is hier niet heel eerlijk: de ene helft van de 
pensionfondsen moet BTW afdragen, de andere helft niet. Het gaat wel over miljoenen. 
 
Er zijn veel pensioenfondsen die meer in hypotheken zijn gaan beleggen. PME doet al sinds 1965 in 
hypotheken tot ongeveer een jaar geleden was dit 2% van de portefeuille. PME heeft besloten de 
beleggingen in hypotheken te verdubbelen naar 5% van de portefeuille. Er wordt nog onderzocht of 
dit percentage in de toekomst nog meer zou kunnen worden. 
 

 
 
Gemiddeld krijgt u nog 3,5 keer uw inleg terug. In de toekomst, mede vanwege de lage rente, zal dit 
2 tot 3 keer de ingelegde premie zijn. 
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Het belangrijkste bij beleggen is risicospreiding. PME belegt in leningen, staatsobligaties 
(Nederlandse overheid, Duitsland, hier zitten ook hypotheken in en bedrijfsleningen). Dit zijn de 
vastrentende waarden en bedragen de helft van onze portefeuille. 
Aan beleggen in aandelen zit meer risico, maar ook een hoger verwacht rendement. Er wordt belegd 
in aandelen (AEX, Amerikaanse beurs) en in opkomende markten. 
Vastrentende waarden hoogrentend zijn leningen aan b.v. Azië, Brazilië, die in het algemeen een 
hoger rendement hebben, maar dit is nooit zeker. 
 
Vastgoed is de meest geschikte categorie. Net als hypotheken breiden we dit uit. PME is een grote 
woningbelegger. Behalve rendement zitten hier ook hogere kosten aan. 
 
Beleggen in private equity levert een hoger rendement op, maar ook meer risico. Je belegt hier via 
een andere partij in aandelen, maar je kunt je portefeuille niet altijd verkopen. 
 
Het rendement in aandelen is ca. 6%, bij private equity is dit 9%.  
 
We beleggen in Europa, Amerika. Het dollar risico wordt afgedekt.  
We spreiden zoveel mogelijk, maar schuiven niet iedere keer tussen de verschillende soorten 
beleggingen en kijken heel kritisch, want in het schuiven zit een verborgen kostenpost, die behoorlijk 
van invloed kan zijn op het behaalde rendement.  
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PME houdt rekening met sociale aspecten, omgevingsaspecten, kijken hoe bedrijven georganiseerd 
zijn. We zitten midden in een traject om te bezien hoe hiermee verder te gaan. 
PME is in gesprek over het specifieke aspect dat bij de gehele sector aansluit. 
Zorg& Welzijn belegt b.v. in zorg. 
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Het klimaat is belangrijker geworden. We kijken dus ook naar de CO2 uitstoot bij bedrijven. 
Ook de beloning van de top moet transparant zijn. 
 
We beleggen niet in de zgn. boevenlanden (b.v. Eritrea, Noord-Korea, etc.). 
Zorg&Welzijn sluit b.v. tabak uit. 
 

 
 
Wat zijn de 10 grootste bedrijven waarin PME belegt? 
PME belegt in de index, dit is een passief beleid. Hiermee bedoelen we dus de grote Europese en 
Amerikaanse bedrijven.  
De grootste bedrijven zijn bedrijven die het op maatschappelijk gebied goed doen, een goede 
rendementsverwachting hebben, b.v. een paar farmaceutische bedrijven. 
Op de vraag of PME ook belegt in Canon moest de heer Andringa het antwoord schuldig blijven. 
 
Zo blijft u op de hoogte 

 www.metalektropensioen.nl 

 Digitale nieuwsbrief 

 PME magazine 

 Social media: facebook, twitter 

 Uitkeringsoverzicht 

 Online panel 

 Webinars  
 
Voor vragen over uw persoonlijke situatie 

 De Service Desk: 020-6072220 

 Uw consulent in de regio: Diana Verschuren                    
diana.verschuren@metalektro.nl 
06-1088 6837 

 
De voorzitter bedankt Marcel Andringa voor zijn duidelijk presentatie. 

http://www.metalektropensioen.nl/
mailto:diana.verschuren@metalektro.nl
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8.  Rondvraag en sluiting 
 
De voorzitter dankt Karel van de Elst nogmaals voor al zijn inspanningen van de laatste 10 jaar. 
 
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 1 december 2016 in het R&D restaurant, aanvang 14.00 uur 

 
LET OP: we vergaderen op donderdag in plaats van woensdag 

 


