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23 juni 2020. 

 

Geachte leden, 

 

Graag wil ik even met jullie terugblikken op het 
afgelopen half jaar. 

Als bestuur willen we u maximaal informeren en om 
uw mening vragen aangaande actuele onderwerpen. 
Dit heeft onder andere geleid tot een enquête over 
de website en de Nieuwsflitsen. Deze enquête is 
door een aantal van u ingevuld. De resultaten daarvan worden verwerkt in onze 
komende acties en publicaties.  

Niet alleen hebben we u geïnformeerd middels Nieuwsflitsen en de website.  
Ook hebben we dit jaar een drietal video’s gemaakt en gepubliceerd. Aan de 
laatste twee video’s (van Marius Weehuizen resp. Harrie Wijnans) was een 
forumdiscussie gekoppeld.  

Met dergelijke discussies willen we graag uw meningen en vragen omtrent de 
diverse onderwerpen horen. Ook is het mogelijk dat collega-leden op uw reactie 
reageren. Echter van deze forumdiscussies wordt nog beperkt gebruik gemaakt. 

Wij zijn continu op zoek naar uw meningen omtrent de diverse onderwerpen die 
voor onze pensioenvoorziening van belang zijn. Dit helpt ons bij het behartigen 
van uw pensioenbelangen en ondersteunt ons bij de contacten met (de diverse 
geledingen binnen) het pensioenfonds.  

De nieuwe Pensioenwet roept nog veel vragen en discussies op. Niet alleen bij 
ons, maar zeker ook landelijk en op ministerieel niveau. Met name demissionair 
minister Koolmees (en zijn opvolger) heeft nog een groot aantal reacties op de 
nieuwe wet te verwerken.  

Verheugend is te bemerken dat de Koepel Gepensioneerden (KG) in toenemende 
mate serieus genomen wordt en in allerlei discussies wordt uitgenodigd. Wij zijn 
vertegenwoordigd in de Koepel en kunnen constateren dat onze standpunten en 
belangen in lijn met elkaar liggen. 

Het feit dat we nu een demissionair kabinet hebben en dat de wet zo veel 
vragen oproept waar nog geen duidelijke antwoorden voor zijn, heeft geleid tot 
uitstel van de invoering van de wet met een jaar. Dit betekent niet dat wij ons 
overleg met allerlei partijen eveneens met een jaar uitstellen. Integendeel! 
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Recentelijk zijn VDP-vertegenwoordigers in een eerste overleg getreden met 
DSM, PDN en vakbonden over het nieuwe stelsel. We hebben in dat overleg 
gebruik gemaakt van ons 'hoorrecht'. En wij worden daarbij gezien als een 
serieuze gesprekspartner aan de overlegtafel. Onze inzet blijft onverminderd 
gericht op het hervatten van de indexatie en daarnaast op het in kaart brengen 
van de mogelijkheden tot herstel van de niet gekregen indexatie. 
 
Zodra de discussies in een verder gevorderd stadium zijn en het mogelijk is om 
inhoudelijk thema’s te bespreken, zullen we u informeren. En met u afstemmen 
welke stellingname(n) we dienen in te nemen met betrekking tot de 
verschillende thema’s. 

In de komende maanden zult u regelmatig informatie van ons ontvangen rondom 
het nieuwe pensioenstelsel. Daarbij zullen we - waar gewenst - gebruik maken 
van forumdiscussies. Uw inbreng is daarbij van eminent belang, zeker ook met 
het oog op de komende bijeenkomsten met ons pensioenfonds.  

Tot slot, het doet ons deugd u te kunnen melden dat we in de tweede helft van 
dit jaar een Algemene Ledenvergadering kunnen organiseren. Dit was het 
afgelopen jaar helaas niet mogelijk vanwege de coronapandemie. Echter, de 
wettelijke versoepelingen laten dit jaar meer toe. Zij het dat we bij de 
organisatie van het evenement nog steeds rekening zullen moeten houden met 
de ontwikkelingen en de geldende regels rondom afstand en de beperkingen 
rondom het aantal genodigden dat aanwezig kan zijn.  
U hoort daar binnenkort meer van. 

 

Rest mij u een goede zomer toe te wensen! 

 

Mede namens het bestuur van de VDP, 

Ger Wagemans 
Voorzitter 


