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Van de redactie: secretaris Bart Peters
Aan het einde van het jaar brengen we gewoonlijk weer een Nieuwsbrief uit.
Ook dit jaar hebben de bestuursleden weer hun bijdrage geleverd, waarvan hier
het resultaat.
Eindelijk is er dan een aanzet tot een nieuw pensioenstelsel.
Op 5 juni 2019 werd een principeakkoord bereikt tussen de betrokken partijen,
maar nog weinig is bij wet geregeld. Dat staat nog te gebeuren. Dus alles wat in
de kranten heeft gestaan is nog niet 100% zeker. Om de economie aan te jagen
houdt de Europese Centrale Bank (ECB) de rente bewust laag.
De Nederlandsche Bank eist nog steeds hoge buffers om de pensioenen te
kunnen blijven garanderen en rekenen met lage rendementen.
Daarvoor houden ze een zeer lage rekenrente aan waarmee de
pensioenfondsen moeten rekenen en waardoor indexering nog steeds niet
mogelijk is, ook al draaien de pensioenfondsen wel goede rendementen.

● Van de secretaris

De rente is al dertig jaar structureel aan het dalen en zal nog wel even laag
blijven. Geduld is dus een schone zaak, maar veel tijd hebben wij ouderen
natuurlijk niet meer: wij leven al een beetje in de toekomst om het zo maar eens
te zeggen. We mogen blij zijn dat Nutreco onze pensioenen bij een verzekeraar
heeft ondergebracht, waardoor korten in ieder geval niet aan de orde is.
Korten is bij enkele pensioenfondsen waarschijnlijk wel het geval waarbij
percentages genoemd worden van wel 8 tot 10%, maar mogelijk wordt dit
korten minstens één jaar uitgesteld is het laatste nieuws.
Ook indexeren is dit jaar niet aan de orde, mogelijk volgend jaar?
Dus wat dat betreft geen goed nieuws in deze Nieuwsbrief van jullie eigen VGN.

Wel kijken we terug op een geslaagd bedrijfsbezoek aan ITB Climate in
Boxmeer voorafgaande aan de ALV en de interessante uitleg van dhr. Sjaak
van der Linden. Met het actuele stikstof probleem in gedachten denken we
voor de volgende Algemene Ledenvergadering op 10 maart 2020 aan een
bedrijfsbezoek aan ons eigen Halfweg, maar te zijner tijd meer daarover.
Verder iedereen een fijne Kerst toegewenst en een gelukkig en gezond 2020.

Van de voorzitter: Wim Vonk
Ook dit jaar is er weer slechts “beperkt” nieuws te melden. Zoals elk jaar
hoopten we het nieuws te kunnen brengen dat er weer een indexering mogelijk
is. Helaas de omstandigheden laten het voorlopig nog niet toe.
Wat is er aan de hand?
Het is geen nieuws dat de rente op leningen en banktegoeden nog steeds daalt.
Het blijkt zelfs mogelijk dat banken een negatieve rente gaan toepassen als,
vooral bij grote bedragen, geld op een rekening wordt gezet. In Denemarken
komt het voor dat een hypotheeknemer een hypotheek op b.v. een huis afsluit
en daarbij geld toe krijgt i.p.v. te moeten betalen.
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De voorspellingen van economen en financieel deskundigen is dat dit ook
nog jaren de situatie zal blijven. De rente gaat in ieder geval voorlopig niet
omhoog is de stelling. Het omgekeerde is gelukkig ook waar. Geld lenen voor
b.v. een hypotheek wordt ook steeds goedkoper. Als uw rentevast periode
aﬂoopt of u koopt een ander huis dan is het aangename dat de post rente
een stuk lager kan worden. Het probleem van de lage rente ligt vooral bij de
pensioenfondsen.
Hoewel het vermogen van de pensioenfondsen blijft stijgen en nog nooit zo
hoog is geweest mogen de pensioenen niet worden geïndexeerd omdat de
rekenrente te laag is. De overheid verplicht de fondsen om deze rekenrente te
hanteren bij de berekening van de toekomstige verplichtingen.
Natuurlijk wordt over dit punt uitgebreid discussie gevoerd. Er zijn deskundigen
die pleiten voor verhoging van deze rente maar de overheid geeft nog niet toe.
Sterker het blijkt dat, vooral de grote fondsen, mogelijk volgend jaar al moeten
korten omdat ze te weinig dekking hebben (dekkingsgraad te laag).
Er wordt voor sommige fondsen al gesproken van een korting tot 10%.
Dit was de situatie begin november. Midden november komt ineens bericht
dat de AEX weer (kort) boven de 600 punten is geweest en de rente ietsjes is
gestegen. De resultaten op beleggingen zijn weer bijzonder goed waardoor de
dekkingsgraad van de verschillende grote pensioenfondsen weer is gestegen en
korten weer niet nodig lijkt. Bovendien heeft de minister net bepaald dat de
benodigde dekkingsgraad voor 2020 op 90% wordt gesteld waardoor de meeste
fondsen een korting vermijden.
Hoe zit het met ons pensioen?
Wij kunnen met zekerheid stellen dat ons pensioen niet gekort gaat worden.
Aegon heeft hiervoor een garantie gegeven. Kunnen we nog wel een keer
indexeren? We hebben tenslotte een eigen spaarpotje waaruit dit zou kunnen.
We hebben de PUC gevraagd hier serieus naar te kijken. Het grote probleem
is echter ook voor ons pensioen dat ook wij hebben last van de buitengewoon
lage rente. We zouden veel geld uit het potje moeten halen om een klein
beetje te kunnen indexeren. Dit is niet verstandig, oneerlijk tegenover de
jongeren en nauwelijks interessant voor de ouderen. Beter is het te wachten tot
de rente mogelijk weer gaat stijgen of tot de voorgeschreven rekenrente van
overheidswege wordt verhoogd. Het is voorlopig niet anders.
Wel is er nog hoop dat de AOW wordt verhoogd. Berichten hierover wachten
we af. Zojuist hoor ik dat over de leeftijd waarop gestopt mag worden met
werken gunstige berichten zijn. Maar onze groep heeft daar niet veel aan.
Ziektekostenverzekering.
Sinds een paar jaar is het, ook voor gepensioneerden, mogelijk om een
collectieve korting op de ziektekostenverzekering te krijgen. De z.g. Nutreco
bedrijfskorting. Velen hebben hier gebruik van gemaakt. Het blijft wel zaak om
steeds te kijken of een collectieve korting wel voordeliger is. In de pers komen
berichten dat dit toch vaak een sigaar uit eigen doos is. Van overheidswege
is er dit jaar ingegrepen op deze korting. De korting op de basisverzekering
is verlaagd naar 5%. Dit was bij ons 15 % Op de aanvullende verzekeringen
is de korting 15% gebleven. We hebben onlangs weer bericht gehad van de
verzekeraars over de nieuwe tarieven. Hieruit bleek dat CZ de basispremie heeft
verlaagd maar omdat de korting is veranderd komt de nieuwe basispremie
toch weer een paar euro hoger uit. We raden u aan om ook dit jaar weer eens
goed naar de verzekering te kijken. Heeft u wel het juiste pakket? Dekt de
(aanvullende) verzekering datgene waar u belang bij heeft? Het is even werk
maar dat geldt voor alle verzekeringen, energiekosten, telefoon enz.
Kortom we hebben in Nederland verschillende problemen. We hebben te
veel stikstof, PFAS en CO2 en te weinig pensioen. De komende jaren zal eraan
gewerkt moeten worden om dit weer in evenwicht te brengen
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Van de penningmeester: Albert Swinkels
Het aantal leden schommelt rond de 325 en dat is iets
lager dan een jaar geleden, voornamelijk als gevolg
van het overlijden van leden. In een aantal gevallen
zet de nabestaande echter het lidmaatschap gewoon
door. We hebben gelukkig ook enkele nieuwe leden
mogen begroeten.
De contributie is 10 euro per jaar gebleven en
daarmee hebben we de verlaging van het jaar
ervoor kunnen handhaven. Zoals op de algemene
ledenvergadering is besloten hebben we de statuten
weer bij de tijd gemaakt hetgeen eenmalig tot
notariële kosten heeft geleid. Dat is ook meteen
de enige bijzondere uitgave tot nu toe dit jaar.
We hebben nog steeds voldoende reserves om
tegenvallers op te kunnen vangen.
De inning van de contributie is dit jaar redelijk soepel
verlopen en het is soms ook wel gezellig om een lid
na te bellen en herinneringen op te halen.
Met name door het aanleggen van glasvezel worden
emailadressen vaak gemuteerd en dan vergeet men
nog wel eens dat aan ons door te geven. Misschien
een aandachtspuntje voordat we het nieuwe jaar
ingaan.

Bericht van de PUC vertegenwoordiger:
Theo Versteegen
De Pensioen Uitvoerings Commissie(PUC) bestaat
uit 9 leden waarvan 3 de VGN vertegenwoordigen
(overige leden vertegenwoordigen de werkgever
en de Centrale Ondernemingsraad). De PUC
houdt namens de werkgever toezicht op de juiste
invulling van het met verzekeraars vastgestelde
pensioenuitvoeringsbeleid. Daarnaast beslist de PUC
over het beleggings- en toeslagbeleid ten aanzien
van het toeslagendepot.
De PUC heeft zich het afgelopen jaar met name
beziggehouden met de volgende zaken:
• Beoordelen depotverslagen van Aegon
• Evaluatie van het beleggingsbeleid bij Aegon
• Nakoming gemaakte afspraken met Nutreco als
(ex-)werkgever
• Onderzoek huidig toeslagreglement
• Bezetting PUC
Jaarlijks maakt Aegon een financieel verslag op van
het grote voorzieningendepot (beleggingen ongeveer
EUR 350 miljoen) alsmede van ons toeslagendepot
(EUR 21 miljoen). De PUC analyseert deze verslagen
en heeft Aegon ook uitgenodigd om verdere
toelichting hierop te verstrekken.
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Dit jaar heeft de PUC een grondig onderzoek laten
uitvoeren om te bepalen of de huidige strategische
beleggingsmix van zowel voorzieningen-als
toeslagendepot nog steeds als de beste optie voor
Nutreco te zien is. Conclusie was dat veranderingen
ervan weinig effect hebben op het gemiddelde
pensioenresultaat. Verder beoordeelt de PUC de
periodieke beleggingsverslagen en heeft hierover
geregeld overleg met Aegon. Met uitzondering van
2018 kan gesteld worden dat Aegon de afgelopen
jaren goede beleggingsresultaten heeft behaald.
Nutreco heeft diverse toezeggingen gedaan tijdens
de overgang van Aegon naar Nationale Nederlanden
als verzekeraar voor de pensioenopbouw vanaf 2017.
Deze toezeggingen kunnen ook een positief effect
hebben op de bij Aegon achtergebleven premievrije
pensioenrechten van ons. De PUC ziet toe op de
juistheid van de jaarlijkse berekeningen en zal
nauw toezien op de correcte afwikkeling ervan aan
het einde van het lopende contract met Nationale
Nederlanden (eind 2020). Volgend jaar staat trouwens
ook in het teken van de voorbereiding van een
nieuw pensioencontract (samen met SHV) vanaf 2021
waarbij zowel de PUC alsook de VGN betrokken
zullen zijn.
Het huidige toeslagreglement wordt door de PUC
als te streng gezien (volledige indexatie pas vanaf
een dekkingsgraad van 149 %) waarop is bekeken
of aanpassing ervan tot de mogelijkheid zou
kunnen behoren. Na uitvoerig beraad is besloten
om dit voornemen voorlopig te parkeren gezien
de complexiteit ervan (goedkeuring nodig van
alle deelnemers) en de naar verwachting lange
doorlooptijd om dit te realiseren. Het plan van de
PUC om éénmalig af te wijken van het bestaande
reglement is doorgeschoven naar eind 2020 gezien
onder meer de extreem hoge kosten (1 % indexatie
kost ongeveer EUR 6 miljoen, op een beschikbaar
bedrag van EUR 21,0 miljoen). Verder zijn begin
2021 de definitieve bedragen bekend van de eerder
vermelde financiële toezeggingen van Nutreco
zodat deze dan kunnen worden meegenomen bij de
afwegingen voor een eventuele indexatie.
In 2019 hebben een aantal PUC leden hun maximale
zittingstermijn bereikt waardoor er naar opvolging
moest worden gezocht. We zijn blij dat we een goede
opvolger hebben gevonden voor Peter van Asten die
vanaf het begin de VGN heeft vertegenwoordigd en
ook lid is geweest van de beleggingscommissie van
de PUC. We willen Peter bedanken voor zijn grote
inzet en bijdrage in al die jaren .Zijn opvolger zal
worden gepresenteerd tijdens de komende VGN
ledenvergadering.

29-11-2019 12:05

Van de secretaris: Bart Peters

• Het voordragen van leden voor de
PensioenUitvoeringsCommissie;
• Het promoten van de Vereniging;
• Het geven van algemene voorlichting over
pensioenaangelegenheden;
• Het waar mogelijk terzijde staan van haar leden in
pensioenaangelegenheden;
• Alle overige middelen welke met het oog op het
bereiken van het doel nuttig en/of wenselijk worden
geacht.

ARTIKEL 4
Statuten VGN weer op orde.
Als in de Algemene LedenVergadering van 19 maart
2019 genoemd waren, als gevolg van de overdracht
van de pensioenen van de Stichting Pensioenfonds
Nutreco naar Aegon, de statuten niet meer up to
date omdat de Stichting niet meer bestaat.
Lidmaatschap van deze Stichting Pensioenfonds
Nutreco was voorwaarde om lid te mogen zijn van
de VGN. Per 23 mei 2019 zijn de gewijzigde statuten
bij de Notaris gepasseerd en is iedereen weer
rechtsgeldig lid van de VGN.
Nog even de betreffende artikelen op een rij in de
nieuwe versie:

Leden
Leden kunnen zijn:
a. Zij, die een aanspraak hebben op, dan wel of
een uitkering ontvangen van een pensioen dat
opgebouwd is tijdens het dienstverband met een tot
Nutreco Nederland B.V. behorende werkmaatschappij,
of één van haar rechtsvoorgangers.
b. Zij die aanspraak hebben op, dan wel een
uitkering ontvangen van een pensioen dat door
zijn of haar partner is opgebouwd tijdens een
dienstverband met een tot Nutreco Nederland B.V.
behorende werkmaatschappij, of één van haar
rechtsvoorgangers.
Waarvan Akte ……………….

ARTIKEL 3
Doel
De Vereniging stelt zich ten doel: het behartigen van
de belangen van de leden en allen die conform artikel
4 van deze statuten lid kunnen zijn ten aanzien van
pensioenaangelegenheden.
De Vereniging tracht haar doel te bereiken door
middel van:
• Het houden van contactbijeenkomsten;
• Het onderhouden van contacten met de
voormalige werkgevers en de personeelsverenigingen
van de desbetreffende bedrijven;
• Het onderhouden van contact met de
vertegenwoordigers van de vereniging in de
PensioenUitvoeringsCommissie;

Bestuur VGN vlnr: Theo Versteegen, Wim Vonk,
Albert Swinkels, Bart Peters, Leo Boeijen
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