Beleid Vereniging gepensioneerden Buhrmann/CE/Staples 2018
Inleiding
Organisatie van het pensioenfonds en invloed VGB
1. Het pensioenfonds hanteert een paritair bestuursmodel en heeft een bestuur van acht
leden. De ene helft van het bestuur wordt voorgedragen door de Raad van Bestuur van
Staples Nederland Holding B.V. De andere helft van het bestuur wordt voorgedragen
door de Centrale Ondernemingsraad (COR) van Staples Nederland Holding B.V. en de
vertegenwoordiging van de gepensioneerden. Daarnaast zijn er maximaal drie
plaatsvervangende bestuursleden, die eveneens worden voorgedragen als hiervoor is
omschreven.
2. Binnen het bestuur fungeert een speciale commissie voor de beleggingen, de BCC. Ook
in dit orgaan is onze vereniging met twee leden vertegenwoordigd.
3. Als wettelijk toezichtorgaan is onder meer ook het Verantwoordingsorgaan actief. Het
VO telt zeven leden, waaronder drie namens de gepensioneerden.
De VGB is hiermee in alle organen vertegenwoordigd met goede en gemotiveerde
bestuursleden. Weliswaar vormen zij geen formele meerderheid, maar op basis van de
regelgeving en hun persoonlijke inzet is een effectieve invloed op het bestuur en controle
van het pensioenfonds nadrukkelijk aanwezig.
Omgevingsfactoren
Naast wettelijke controle vanuit de DNB en AFM wordt op landelijk niveau invloed
uitgeoefend door diverse belangen- en deskundigen organisaties. Door de verhoogde
invloed van de politiek op het pensioendossier zijn dit naast ouderenorganisaties ook
nadrukkelijk gespecialiseerde pensioenadviseurs. Met alle betrokkenen onderhoudt de
VGB op efficiënte wijze contacten om haar doelstellingen uit te dragen.
Er is de afgelopen jaren veel veranderd in pensioenland en er staan nog veel
veranderingen op stapel. De discussie over een nieuw pensioenstelsel is nog volop in
beweging. Alle reden voor de VGB een krachtige vereniging te blijven, waarbij de kracht
van het ledenaantal telt om aan deze discussie een evenwichtige bijdrage te blijven
leveren.
Doelstelling
Doelstelling en filosofie van de Vereniging Gepensioneerden Buhrmann (CE /
Staples) (VGB).
Artikel 2, lid 1a van de statuten geeft de belangrijkste doelstelling weer, t.w.:
“Het behartigen van de belangen van de leden en van degenen die lid kunnen zijn, in het
bijzonder met betrekking tot de huidige of toekomstige pensioenen of aanspraken op
pensioen uit de Stichting Pensioenfonds Staples en haar rechtsvoorgangers en het in zijn
algemeenheid behartigen van de belangen op sociaaleconomisch terrein van genoemde
leden en potentiële leden.”
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De VGB volgt nauwlettend de ontwikkelingen in het pensioendossier en in het bijzonder
de regelgeving en spant zich in voor verbeteringen in de toekomst. De VGB gaat daarbij
uit van een zo groot mogelijke solidariteit tussen de generaties en tussen de groepen
belanghebbenden onder de deelnemers en gewezen deelnemers aan het pensioenfonds.
Naast solidariteit dus ook een evenwichtige belangenafweging, waarbij wij als VGB ons
primair richten op de oudere deelnemers (50+ groep) en de gepensioneerden, maar ook
op de groep ex-deelnemers (de z.g. slapers).
De VGB streeft naar een zo groot mogelijke vereniging te zijn, om op een krachtige wijze
onze stem en inbreng te kunnen geven waar dat nodig is.
Bewaken kwaliteit van bestuur
De VGB draagt middels haar afgevaardigden in het bestuur en verantwoordingsorgaan
bij aan het functioneren van het pensioenfonds, dit binnen de strakke wet- en
regelgeving inclusief de controle daarop.
Deskundig beleggingsbeleid met indexering
De VGB zet zich in voor een deskundig en veilig beleggingsbeleid. Indexering maakt daar
een belangrijk onderdeel van uit. Indexering met een prijsindexcijfer waarin alle
elementen van prijsstijging zijn verwerkt en daarboven nog een extra verhoging ingeval
de welvaart in Nederland sneller stijgt dan die (totale) prijsindex.
De VGB zet zich er voor in dat dit op een evenwichtige manier plaatsvindt, waarbij de
belangen van actieven, slapers en gepensioneerden gelijkwaardig gediend worden en
waarbij de gepensioneerden niet alleen hun koopkracht behouden, maar ook
daadwerkelijk meedelen in de welvaartsgroei.
Toekomst van het fonds
Het pensioenfonds is sedert januari 2014 een krimpend fonds. Dit betekent dat er over
de toekomst van het fonds concreet moet worden nagedacht. Het Bestuur van het
Pensioenfonds heeft de Commissie Toekomst pensioenfonds ingesteld, waarin ook de
VGB is vertegenwoordigd om ook daar haar belangen te behartigen.
Communicatie
Gezien de recente en de te verwachten ontwikkeling in de pensioenwereld als ook bij
het pensioenfonds Staples zet de VGB zich in voor een zorgvuldige en transparante
communicatie met alle belanghebbenden.
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