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Beste leden van de VG-Océ,  
 
Het is erdoor, het pensioenakkoord. Zij het met pijn en moeite. En pas na het 
dreigement van aftreden van de FNV voorzitter Han Busker. Zaterdag 4 juli kan in 
de analen beschreven worden als een gedenkwaardige dag. Na meer dan tien jaar 
onderhandelen is het dan eindelijk zover. Minister Wouter Koolmees kan een begin 
maken met het in wetten omzetten van het pensioenakkoord. Ook dat zal nog de 
nodige jaren kosten. Hoeveel jaren? Dat gaan we niet voorspellen…. 

 

We willen graag aandacht besteden aan het nieuwe 
pensioenstelsel. Op dinsdag 16 juni jl. organiseerde de Koepel een Webinar waarin 
vertegenwoordigers van de bij de Koepel aangesloten gepensioneerdenverenigingen 
werden geïnformeerd over het toen nog goed te keuren pensioenakkoord. 
U vindt een uitgebreide samenvatting van dit Webinar onder de 
titel “Koepel Gepensioneerden en het nieuwe pensioenstelsel” in 
deze Nieuwsflits. Martin Oomens stelde deze samenvatting voor 
ons op. 
 
 

U kunt de ontwikkelingen rond het pensioenakkoord en de rol 
daarin van de Koepel op de voet volgen via de website van de Koepel: 
https://www.koepelgepensioneerden.nl 
Op deze website vindt u onder de tab “Nieuws” alle Persberichten en Nieuwsbrieven 
die de Koepel in grote frequentie publiceert. Alleen dit jaar al 25 Nieuwsbrieven! (stand begin juli). Op onze 
website vindt u onder de tab Koepel Gepensioneerden ook de links naar deze Nieuwsbrieven. Kijk daarvoor 
op https://www.vg-oce.nl/index.php/koepel-gepensioneerden 

Onze relatie met en de invloed op ons pensioenfonds PME zijn van wezenlijk belang. Hoe deze relatie in zijn 
werk gaat vindt u in het artikel met de titel “VOG-PME en onze invloed bij PME”. 

Door de Coronacrisis is onze voorjaarsvergadering helaas komen te vervallen. Ons bestuur heeft inmiddels 
weer een keer kunnen vergaderen. In deze vergadering zijn o.a. het jaarverslag 2019 en de aanpak van de 
Algemene Ledenvergadering van dit najaar aan de orde gekomen. Op dit moment weten  we nog niet of 
deze vergadering door kan gaan op de wijze zoals  we dat gewend zijn. 
Het jaarverslag 2019 zal u separaat via e-mail worden toegezonden.  

 
Han Busker - FNV 

Joep Schouten 
Voorzitter Koepel  
Gepensioneerden

 Jaap van der Spek 
Voorzitter Koepel 
Gepensioneerden 
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Tenslotte vragen wij met grote nadruk uw aandacht voor het volgende: Meld ons a.u.b. als uw 
e-mailadres of woonadres wijzigt. Bij elke verzending van de Nieuwsflits ontvangen wij meldingen van niet 
bestaande adressen of volle mailboxen. Wij willen u allen graag op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen. Dat kan alleen als wij van iedereen het juiste e-mailadres en/of woonadres hebben. 

 Koepel Gepensioneerden en het nieuwe pensioen stelsel 

Zoals we eerder hebben aangegeven zijn afgelopen jaar de twee grote gepensioneerdenverenigingen KNVG 
en NVOG samengegaan in de Koepel  Gepensioneerden (KG) en op die manier worden nu de vele landelijke 
gepensioneerdenverenigingen vertegenwoordigd. Wij als VG-Océ waren aangesloten bij de KNVG en nu dus 
bij de KG.  Dankzij deze fusie is het mogelijk geworden dat we landelijk ook, zij het op beperkte schaal, 
kunnen meepraten en gehoord kunnen worden in het politieke landschap waarin het nieuwe pensioenstelsel 
wordt uitgewerkt. Minister Koolmees, de werkgevers en werknemers  via de vakbonden zijn hierin de 
belangrijkste spelers. Helaas is het zo dat de 
gepensioneerden niet direct aan dit overleg 
mogen meedoen maar via de vakbonden 
worden vertegenwoordigd. Gelukkig is het 
mogelijk geworden dat de KG nu wel 
gesprekken en overleg voert met de minister en betrokken partijen, ook in de toekomstige verdere 
uitwerking zal de KG betroken worden voor advies en overleg. 

Als aangesloten verenigingen zijn we blij met deze ingangen en hebben in ieder geval nu het gevoel dat er 
niet alleen over, maar ook met de gepensioneerden gepraat en naar hen geluisterd wordt.  

De KG heeft, zoals gezegd, veel werk op de achtergrond verricht en heeft alle aangesloten verenigingen op 
16 Juni in een 3 uur durende Webinar (een vergadering via videoverbinding) - een collectieve vergadering is 
nog niet mogelijk -  geïnformeerd over de ontwikkelingen, standpunten en voortgang van het pensioen 
akkoord. De materie is zeer complex en is dus niet eenvoudig in een paar zinnen in deze Nieuwsflits toe te 
lichten, zo mogelijk willen we dat wel agenderen voor de volgende Algemene Ledenvergadering. Toch wil ik 
enkele punten noemen.  
 
Noodzaak hervorming 

Het is algemeen bekend dat we feitelijk een geweldig pensioensysteem hebben in Nederland, maar dat is 
ook gelijktijdig onze valkuil. De basis ervan: sparen voor de toekomst is zeker verstandig echter daarbij gaan 
we altijd uit van rendement en dus toenemend vermogen. Ook het idee dat we 40 jaar werken bij onze 
werkgever en daarmee het pensioen in rust opbouwen geldt steeds minder voor de nieuwe generatie, die 
meer flexibel is, regelmatig van baan wisselt en in grote mate meer zelfstandigen oplevert. Kortom, 
nadenken om het meer bij de tijd te brengen is zeker op zijn plaats. Daarnaast spelen heel andere 
problemen nl de financiële ontwikkelingen, lage tot zelfs negatieve rentes, betrouwbare staatsobligaties 
kosten nu geld, en beleggingsontwikkelingen zijn onzeker. Dit alles bepaalt de discussie van de 
dekkingsgraad, ofwel de garantie dat in de toekomst de verplichtingen kunnen worden betaald. Het is vooral 
deze dekkingsgraad die ons nu parten speelt en inmiddels al jaren zorgt voor het uitblijven van de zo 
gewenste indexering. 
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Doel nieuwe stelsel  

Het belangrijkste is natuurlijk om perspectief op indexeren sneller mogelijk te maken en te zorgen dat het 
beter aansluit op de samenleving en de arbeidsmarkt. Ook de verschillen in generaties afvlakken en de lasten 
en lusten zo eerlijk mogelijk te verdelen. Primair doel is dan ook een pensioenopbouw mogelijk maken van 
80% van het middenloon na 42 jaar. Uitgangspunt is wel een collectiviteit en verplichting tot deelname 
behouden. Vereenvoudiging en individualisering van het persoonlijk pensioen door meer inzicht in het 
resultaat gedurende de opbouwfase. 

Resultaat 

Zoals u ongetwijfeld in het nieuws hebt kunnen volgen is het bereikte resultaat verre van eenvoudig en 
inzichtelijk en zijn de uitkomsten aangaande pensioen indexering verre van duidelijk. De zo verafschuwde 
rekenrente mag dan wel komen te vervallen maar daar komt het projectie rendement voor terug. De inleg 
door de werkenden blijft momenteel feitelijk te laag; echter grotere pensioenverplichtingen door de 
werkgevers en werknemers zijn niet aan de orde.  Dus uitgaande van de huidige financiële situatie is het 
haast ondenkbaar dat de pensioenfondsen op korte termijn kunnen indexeren. Ergo, het ombouwen van het 
systeem zal vanwege de complexheid nog veel tijd en geld gaan kosten waardoor we de komende jaren blij 
moeten zijn met behoud van ons huidige pensioen. 

Conclusie 

Vasthouden aan het huidige systeem zal ongetwijfeld gaan betekenen dat er op termijn zeker ook bij ons 
pensioenfonds gekort zal moeten worden. Minister Koolmees gebruikt dit nadrukkelijk om het 
vernieuwingsproces door te drukken. We hebben te maken met een nieuw pensioenstelsel waarin zeker 
verbeteringen zitten; echter het effect daarvan heeft vooral betrekking op de nog werkenden. Wij als 
gepensioneerden, het is niet 
anders, hebben alleen belang bij 
indexering en verbetering van het 
partnerpensioen. 

De KG is dan ook verdeeld gelukkig met 
het resultaat op dit moment  en steunt 
uiteraard de elementen die 
verbeteringen op termijn mogelijk 
maken. In dit kader heeft de KG 
nadrukkelijk aangegeven bij Minister 
Koolmees dat zij actief mee 
willen denken en betrokken willen worden in de verdere uitwerking van de uitvoering, zeker als het gaat om 
de effecten op de pensioenuitkeringen van ons allen.      

Als aangesloten verenigingen bij de KG stellen we het werk wat is gedaan en de invloed die is uitgeoefend, 
zeer op prijs en waarderen de inzet. Desalniettemin is er nog een belangrijk traject te gaan waarvoor we via 
de overlegstructuren de KG voorstellen en aanbevelingen zullen doen opdat zij ons in de komende tijd 
maximaal kunnen vertegenwoordigen.  

Helaas is het zo geregeld dat wij als gepensioneerden niet zelf een stem aan de onderhandelingstafel 
hebben, zoals ook de pensioenfondsen dat niet hebben. Neem dat eens mee in je persoonlijke gedachte 
hierover, wie weet kan het volgend jaar je stem beïnvloeden. 
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Graag willen we u ook nog attent maken op de nieuwsbrieven van de koepel die u op onze website kunt 
terugvinden. Zie:  https://www.vg-oce.nl/index.php/nieuwsbrieven-van-de-koepel 

 

VOG-PME en onze invloed bij PME 

Als verenigingen van PME gepensioneerden proberen we zo 
goed mogelijk invloed uit te oefenen bij ons pensioenfonds 
PME. Dat is op dit moment geregeld doordat verschillende 
bedrijfspensioenverenigingen zich in het verleden hebben 
gebundeld in wat we kennen als de Vereniging van 
Organisaties van Gepensioneerden bij PME, kortweg de 
VOG-PME. Met deze collectieve vereniging hebben we de ingang naar PME voor overleg en informatie. Ook 
kunnen we op deze wijze de regels vormgeven waarlangs wettelijk PME gecontroleerd dient te worden door 
de aangesloten deelnemers ( via de verenigingen). Hiertoe hebben we Theo Bruinsma als afgevaardigde in 
het PME bestuur. In  het verantwoordingsorgaan (VO) van ons pensioenfonds, waarin het PME bestuur 
verplicht is (vertrouwelijk) de ontwikkelingen van het fonds toe te lichten, hebben we Arie Kortenhoff en 
Hub Wetzels (namens onze vereniging) als vertegenwoordigers.  

We zien als verenigingen echter wel problemen ontstaan met de huidige structuur doordat er geen nieuwe 
PME gerelateerde verenigingen meer bijkomen en we helaas de achterblijvende bedrijven terugtrekkende 
bewegingen zien maken (STORK , Siemens) en ook bij ons door het verdwijnen van Océ.  Hierdoor is het voor 
veel mensen, van kleinere bedrijven, die een PME pensioen krijgen niet meer duidelijk hoe en waar zij zich 
bij kunnen aansluiten, immers bij de VOG-PME kun je als individu niet terecht. Vanaf vorig jaar zijn we 
daarom gezamenlijk bezig om hiervoor een oplossing te bieden en dat zal gaan leiden tot verandering van 
deze gemeenschappelijke vereniging. Door de coronasituatie hebben we helaas de besprekingen in het 
voorjaar moeten stilleggen, echter hebben we vertrouwen dat we die na de vakantieperiode weer kunnen 
oppakken en eind dit jaar u te kunnen mededelen hoe we vanaf volgend jaar verder willen gaan. De 
structuur zal er dan zeker anders uit gaan zien maar de organisatie van VG-Océ  zal niet veranderen; wel 
hopen we hiermee u beter te kunnen gaan informeren over ontwikkelingen bij PME. Helaas is de geplande 
bijeenkomst van PME in de Maaspoort in Venlo komen te vervallen door Corona maar hopen we die, zodra 
daar de mogelijkheden weer voor zijn, te kunnen laten doorgaan. 

Naschrift: Het bestuur heeft vlak voor het verzenden van deze Nieuwsflits het bericht ontvangen dat dhr. 
Arie Kortenhoff is overleden. 

 Wij wensen zijn vrouw en familie veel sterkte toe in deze periode.  

 

Hartelijke groet, 
namens het bestuur van  
VG-Océ 

Henk Mariën, 
bestuurslid, webmaster. 

  

 


