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Verslag Algemene Vergadering Koepel Gepensioneerden 15 juni 2022 

people@places, Culemborg 
 

Aanwezig: 81 personen van wie 65 fysiek en 16 via zoom. 

 

Aanwezige bestuursleden: John Kerstens, Dick van der Windt, Henk Lukkezen, Han van Manen,  

Han Kooy. 

Afwezig met bericht: Jaap van der Spek en Fred Steenwinkel 

 

1. Vergadering wordt geopend en de agenda wordt conform vastgesteld. 

 

2. Mededelingen 

• Webinar KBO-PCOB: ook vandaag; ongelukkige timing. 

• Handleiding Hoorrecht: Op een oortje na klaar; komt binnenkort 

• Scholingsdag Bestuur- en VO-leden: Komt na de zomer 

• Binnenkort een gesprek met de Pensioenfederatie over de toepassing van art 115h PW 

betreffende de informatieplicht van fondsen over Verenigingen van Gepensioneerden  

• Lidverenigingen van de Koepel hebben sterke positie verkregen bij verschillende BPF-en. 

 

3. Verslagen vergaderingen van 16 maart en 13 april 

• 16 maart: 

o Ten onrechte is in het verslag geen melding gemaakt van het pleidooi van één der 

lidverenigingen voor het flexibele pensioen. De notitie daarover is wel gedistribueerd. 

o De slotregel van de alinea die handelt over de mogelijke juridische procedure geeft 

aanleiding tot misverstand. De stijging van de rente is gunstig voor de fondsen en de 

dekkingsgraad maar verzwakt onze juridische positie. 

o Bij 10 AOW is het woord "niet" weggevallen. De zin moet luiden: Vooral de EK heeft de 

hakken in het zand gezet over het niet toekennen van de extra verhoging van het 

minimumloon ook toe te kennen aan de AOW. 

o N.a.v. Btw-plichtigheid: afgesproken wordt dat als de fiscus een vereniging als Btw-

plichtig aanmerkt men contact kan opnemen met penningmeester Henk Lukkezen. 

• Verslag van 13 april: 

o Wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

 

4. Voortgang Pensioen dossier 

Aan de hand van sheets (inmiddels in uw bezit) schetst de voorzitter de gang van zaken tot nu toe. 

Het blijft het streven de wet per 1 januari '23 in te doen gaan maar behandeling in de TK voor het 

reces (6 juli) gaat waarschijnlijk niet lukken. Dat betekent dat de EK weinig tijd krijgt terwijl het 

kabinet daar geen meerderheid heeft.  

 

In het door de TK georganiseerde Ronde Tafelgesprek zijn onze eisen naar voren gebracht: 

verbetering van het hoorrecht, versnelde indexatie en een eerlijk overstap. Er worden door 

verschillende partijen zowel van de oppositie als van de regering nadere wensen ingebracht maar 

die betekenen niet een aantasting van de hoofdpunten.  
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Voor het overzicht van de activiteiten wordt kortheidshalve verwezen naar de desbetreffende 

sheet. De handtekeningenactie heeft inmiddels ca 40.000 handtekeningen opgeleverd. 

Wat valt er nog te verwachten? 

• Handreiking hoorrecht 

• Voorlichting aan bestuur- en VO-leden 

• Webinar 

 

Uit de zaal wordt gevraagd aandacht te besteden aan de effecten van de 2 systemen na invoering.  

Ook uit de zaal Emiel Stolp met een serie verbeterpunten die als bijlage bij het verslag zijn 

opgenomen.  

 

Eveneens uit de zaal: In het nieuwe systeem strikt genomen geen indexatie maar toekenning van 

het rendement; hierbij zal wel aansluiting worden gezocht bij de prijsinflatie. 

 

5. Benoeming Controlecommissie 

De vergadering gaat bij acclamatie akkoord met de benoeming van Liesbeth Schaap, Jan Doolhof als 

leden en Bert Nollen als reserve. 

 

6. Huishoudelijk Reglement 

Bestuurslid Van Manen leidt in. Er is maar één principiële verandering: het maximum van de 

contributie is niet langer een bedrag dat jaarlijks aangepast moet worden maar het aantal leden: 

21.500. Daarnaast wat kleine technische aanpassingen. 

Het herziene Reglement wordt per acclamatie aanvaard. 

 

7. MeerjarenRaming 

Aan de hand van sheets neemt penningmeester Lukkezen de MeerJarenRaming door. De raming 

dient te worden gezien tegen de achtergrond van de missie en de doelstellingen van de Koepel, 

rekening houdend met de beperkingen van menskracht en financiën. 

Wat betreft de contributie: die wordt vastgesteld, na toepassing van de prijsindex, en de concrete 

plannen. 

 

Opmerkingen uit de zaal: 

- Aparte vereniging oprichten voor "losse" leden; hebben we al. 

- Ledenwerving is een groot issue. 

- Is CPI wel de goede graadmeter voor de contributieverhoging: ja, zegt de secretaris 

 

8. Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

 

9. De volgende Algemene Vergadering is op woensdag 21 september 2022 

 

 

Dick van der Windt 

Secretaris 
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Deelnemers 

 

 

Lidverenigingen 

Fysiek (volgens getekende presentielijst): 

Ballast Nedam VP BN, BGV Utrecht, BPP, DNB, DNP, eTNOs, FASV, FPVG, GBC (IBM), GVKPN, KVEO, 

UWV (GvU), VG Sabic-IP, VGA, VG-ANWB, VGC, VGD, VGDE, VGEM, VG-KLM, VGKVWS, VGOMedia, 

VGPME, VG-Rabobank, VGV, VNol, VOBP, Volkshuisvesters Pensioen (VGSPW), VUG, VvG Heineken, 

VVGNIBC, VVGP, VVG-PGB, VVP-TDV, VVSPTN (Thales), BPAA  

 

Zoom: 

VUG, Vergepa, VG Gasunie, VGSE, VG-Océ, KVEO, Gepensioneerden COSUN, VOEKS, eTNOs, 

VvGRockwool 

 

Afgemeld:  

VGAN, Randstad 

 

Afgevaardigden uit de verschillende commissies 
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Bijlage bij verslag: 

 

Van Emiel Stolp 

 

Mogelijke amendementen op de WTP: 

 

• Een contract met individueel vermogen in de opbouw fase en een collectieve regeling in de 

uitkeringsfase. 

• In tijd gespreide omzetting van vermogen naar uitkering 

• Waardering van toekomstige pensioenverplichtingen op basis van verwacht rendement met 

aftrek van inflatie. Parameters net als nu om de 5 jaar herzien.  

• Vrijheid voor pensioenfondsen om naar eigen inzicht te beleggen, geen verplichte 

renteafdekking of belegging in staatleningen, geen verplichting tot het Life Cycle model. 

Rente afdekking met professionele externe partijen i.p.v. onderling tussen deelnemers.  

• Bij beleggen met geleend geld: lening en put optie bescherming tegen markt conform tarief 

met externe partijen. 

• Nabestaandenpensioen met opbouwsysteem, risicoverzekering alleen voor ontbrekende 

opbouw.  

• Risicohouding vaststellen met VO als vertegenwoordiger van de deelnemers i.p.v. met 

enquête onder deelnemers.  

• Indexatie lopende pensioenen mogelijk maken op basis van de prijsindex in plaats van het 

jaarlijkse beleggingsresultaat. Dat past beter bij de ambitie van een koopkrachtig pensioen. 

De solidariteits- of risico reserve gebruiken om de verschillen tussen fonds rendement en 

prijsindex over de tijd uit te middelen. 

• Bij het invaren (verdelen van) het vermogen is de volgorde : eerst de nominale 

verplichtingen, dan de (achterstallige) indexatie als er dan nog geld over is, de compensatie 

voor het afschaffen van het doorsnee systeem  

 


