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Verslag Algemene Vergadering Koepel Gepensioneerden 16 maart 2022 

people@places, Culemborg 
 

 

Aanwezig: 81 personen van wie 67 fysiek en 14 per zoom 

 

Aanwezige bestuursleden: John Kerstens, Henk Lukkezen, Jaap van der Spek, Fred Steenwinkel en 

Dick van der Windt 

 

1. Opening 

De vergadering wordt geopend en de voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 

 

2. Mededelingen 

• De Commissie ZWW zoekt versterking; inmiddels hebben zich 3 kandidaten gemeld maar er is 

nog ruimte voor meer aanstellingen. 

• Ook de Commissie Koopkracht zoekt aanvulling. 

• De voorzitter is benoemd in een commissie van de SER die zich zal buigen over de participatie 

van senioren in de komende decennia. 

 

3. Verslag vorige vergadering 

Wordt zonder veranderingen vastgesteld. 

 

4. Voordracht nieuwe bestuursleden 

Na de vorige AV ontstond een nieuwe vacature in het bestuur als gevolg van het opstappen van het 

bestuurslid Verenigingszaken, Dick Bode. 

Formeel waren er toen 3 bestuursvacatures: de vervanging van Noud van Vught, Dick van der 

Windt en Dick Bode. 

Tegen die achtergrond is besloten dat de secretaris in ieder geval het jaar 2022 aanblijft en dat pas 

in de loop van '23 naar een opvolger zal worden gezocht. 

Inmiddels hadden zich 4 kandidaten gemeld voor de openstaande vacatures met wie is gesproken 

door de selectiecommissie t.w. John Kerstens en Henk Lukkezen. 

 

Aan de AV wordt voorgesteld om  

• Han van Manen te benoemen in de vacature met juridische zaken als primair aandachtsgebied 

en  

• Han Kooy in de vacature Verenigingszaken. 

Beide benoemingen worden bij acclamatie goedgekeurd! 

 

5. Bestuursverslag Secretaris 

Opgemerkt wordt dat in het verslag ten onrechte geen melding is gemaakt van de oprichting in 

december '21 van het platform Bedrijfstakpensioenfondsen. 

Met de vermelding van deze opmerking in dit verslag wordt deze geacht in het bestuursverslag te 

zijn opgenomen. 

Voor het overige zijn er geen op- en aanmerkingen over het verslag. 
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6. Financiën 

a. Aan de hand van sheets (reeds ontvangen) loopt de penningmeester door de V&W-rekening en 

door de balans.  

Er zijn meer inkomsten dan begroot omdat er meer leden zijn dan verondersteld. Er is ook 

minder geld uitgegeven dan begroot met dank aan Covid-19. Alleen de post juridische zaken 

liep uit de begroting. 

De balanswaarde liep op van 229k naar 267k. 

b. Namens de kascommissie gaf Frans van Houtert een goedkeurende verklaring over het 

gevoerde financiële beleid en beval aan het bestuur te dechargeren. 

Tevens adviseerde de Kascommissie om voor de administratie een boekhoudprogramma aan te 

schaffen. 

Zowel met de decharge van het bestuur als met het advies werd bij acclamatie ingestemd. 

c. Volgens schema dient één van de leden van de Kascommissie te worden vervangen. De 

besluitvorming wordt doorgeschoven naar de AV van juni. 

 

7. Voortgang Pensioendossier 

Aan de hand van sheets (reeds ontvangen) praat de voorzitter de AV bij over de stand van zaken. 

Het advies van de Raad van State is inmiddels binnen maar nog vertrouwelijk. Wat we wel weten 

dat de RvS geen grote bezwaren heeft, maar wel een paar verbeterpunten. Die punten gaan niet 

over de kwesties die wij belangrijk vinden. De verwachting is dat het wetsvoorstel einde maart voor 

behandeling aan de Tweede Kamer zal worden gestuurd. Zowel in de TK als in de EK tekent zich een 

meerderheid af die het nieuwe stelsel zal willen steunen. 

 

De RvS doet wel een uitspraak over de eigendomsrechten; hij meent dat er geen sprake is van 

schending van eigendomsrechten. 

 

Na publicatie moeten de seniorenbonden met een snelle reactie komen. Hoewel op onze 

hoofdpunten wel sprake is van kleine verbeteringen is het nog altijd onvoldoende. De definitieve 

reactie zal op korte termijn (binnen 3 à 4 weken) aan een extra AV worden voorgelegd. Het 

dilemma waar we uit moeten komen is: torpederen of niet. Het aandragen van alternatieven heeft 

weinig zin: daar is politiek geen draagvlak voor. 

 

De Koepel streeft naar een brede samenwerking op dit dossier.  

 

Ook speelt nog de AOW discussie. Risico is dat de politiek de AOW verbetering wil uitruilen tegen 

extra indexatie.  

 

Er ontstaat een geanimeerde discussie met de zaal.  

 

Ook wordt gevraagd naar onze juridische positie. Die richt zich op de situatie van non-indexatie 

gedurende de transitiefase. In het nieuwe stelsel is een hogere rekenrente voorzien dan de huidige. 

Hiermee wordt indirect erkend dat de huidige rente niet goed is en dat leidt tot schade. De huidige 

lichte stijging van de rekenrente verzwakt onze positie!  

Wordt vervolgd! 
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8. Escalatieladder 

Vice voorzitter Jaap van der Spek legt aan de hand van sheets (reeds ontvangen) uit hoe acties 

zullen worden uitgerold. De discussie over pensioenen wordt door de actualiteit van Oekraïne en 

de onverwacht zeer hoge inflatie naar de achtergrond gedrongen. 

 

9. Gesloten fondsen 

Gerard Heeres praat ons bij aan de hand van sheets over gesloten en bijna gesloten fondsen. 

(sheets reeds ontvangen). Gesloten fondsen zijn vrijwel uitsluitend OPF-en. Het probleem is dat er 

geen werkgever meer is die kan besluiten tot wel of niet invaren. 

 

10. AOW 

Vooral de EK heeft de hakken in het zand gezet over het toekennen van de extra verhoging van het 

minimumloon ook toe te kennen aan de AOW. Uiterlijk mei moet het kabinet met een reactie 

komen. 

 

11. Verzilveringsprobleem 

Ronald Beelaard praat ons bij. Het kabinet wil koopkrachtverlies compenseren met een verhoging 

van de heffingskorting. Maar voor lage inkomens biedt dat geen soelaas. Er is onvoldoende 

belasting om terug te geven! Dit is overigens nu ook al een probleem. 

 

12. Rondvraag 

Een van onze verenigingen is door de fiscus aangemerkt als BTW plichtig! Dat schept grote 

problemen. 

 

Afscheid 

Er wordt afscheid genomen van Peter Berkhout platformvoorzitter en van Wim Vaatstra 

regiovoorzitter. De beide heren worden zeer hartelijk bedankt voor hun bijdrage aan de Koepel 

maar ook aan de rechtsvoorgangers. 

 

13. De volgende (reguliere) Algemene Vergadering 

Woensdag 15 juni 2022. 

 

 

Dick van der Windt 

Secretaris 
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Deelnemers 

 

 

Lidverenigingen 

Fysiek: 

 

BALLAST NEDAM, BAM, BGV Utrecht, BPAA, BPP, eTNOs, FPVG, GBC (IBM),  Gepensioneerden 

COSUN, GV UWV, GVKPN, KVEO, NBP, Robeco, SABIC-IP, VEP, Vergepa, VG RABOBANK, VGA 

(Arcadis), VGAN, VG-ANWB, VGAZ, VGC, VGD, VGEM, VG-KLM, VGKVWS, VGOMedia, VGPME, 

VG-PMT, VGSPW, VGV, VNOL, VOEKS, VOHM, VOSPAD, VPP-TDV, VvG Heineken, VVGPGB, VVSPTN 

 

Zoom: 

eTNOs, VG Rockwool, VGAN, VGEM, VGKVWS, VG-Océ, VUG, VvG Heineken, VVSPTN, VGKWVS 

 

Afgemeld:  

VGDE, BPPOL, DNP 

 

Afgevaardigden uit de verschillende commissies 

 


