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---CONCEPT NOTULEN--- 

 
VGB Algemene Leden Vergadering 2020 gehouden op woensdag 11 november 2020,  
virtueel via internet. 
 
Deelnemende bestuursleden:  Frans Spits (voorzitter), Cor Zwart (penningmeester),  

  Herman Albers (secretaris), Ruud de Bree en Bram Mol. 
Deelnemende leden:  In totaal 81 leden, exclusief het bestuur en 

gastsprekers. 
Gastsprekers:   Rico Donders, voorzitter Pensioenfonds Staples en  

                Peter Martens, secretaris Pensioenfonds Staples.  
 
1. De voorzitter opent de vergadering om 10.04 uur en heet allen welkom, in het bijzonder 
namens het bestuur van het pensioenfonds Rico Donders, Peter Martens, Linda Gastelaars, 
Frank Lamein en namens BSG Communicatie Kristine Noordergraaf en Max Rutten.  
 
Het jaar 2020 zal de geschiedenis in gaan als het jaar overheerst door het Corona-virus. Het 
zijn bizarre en voor velen moeilijke tijden. Uw bestuur hoopt van ganser harte dat u deze 
periode in goede gezondheid door zal komen. Er gloort enig licht aan het einde van de 
tunnel nu het ernaar uitziet dat binnen afzienbare tijd een vaccin beschikbaar komt. 
 
Hoewel de wetgeving, gezien de speciale omstandigheden, het toelaat om de algemene 
leden vergadering uit te stellen naar volgend jaar heeft het bestuur ervoor gekozen om deze 
vergadering toch dit jaar plaats te laten vinden om direct contact te houden met de leden, zij 
het via internet.  
 
De Corona-crisis heeft bij alle pensioenfondsen zware sporen achtergelaten. Ook ons fonds 
heeft de nodige klappen gehad maar is dankzij de gezonde basis overeind gebleven. Peter 
Martens zal in zijn presentatie in gaan op de financiële stand van zaken van ons fonds. 
 
Los van Corona is het in pensioenland niet minder spannend. Het langverwachte 
pensioenakkoord is weliswaar tot stand gekomen, de uitwerking is echter complex. Het is 
grotendeels nog onduidelijk wat het voor ons fonds zal betekenen. Rico Donders zal in zijn 
presentatie hierop terugkomen. 
 
Het komende jaar zal voornamelijk in het teken staan van de toekomst van ons fonds. 
De VGB is in het pensioenfonds vertegenwoordigd in het bestuur, de beleggingscommissie 
en het verantwoordingsorgaan. Wij zullen daarom een belangrijke rol spelen in het proces, 
niet in de laatste plaats omdat de relatie tussen onze vereniging en het bestuur van het 
pensioenfonds uitstekend is. De voorzitter spreekt dan ook zijn volle vertrouwen uit dat 
uiteindelijk de juiste keuzes gemaakt zullen worden. 
 
Tot slot staat de voorzitter stil bij het terugtreden van Hein Vader uit de VGB en het bestuur 
van het pensioenfonds. Op bewonderingswaardige wijze heeft Hein zich vele jaren ingezet 
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voor de VGB en het pensioenfonds. Zijn detailkennis is even indrukwekkend als zijn 
vasthoudendheid. Wij zijn Hein veel dank verschuldigd. 
Namens de VGB is Ruud de Bree de opvolger van Hein Vader in het bestuur van het 
pensioenfonds, waarvan namens onze vereniging ook Cor Zwart deel uitmaakt. 
 
2. Ingekomen stukken en berichten van verhindering 
Omdat de vergadering per internet plaatsvindt is in de uitnodigingsbrief de leden verzocht 
vragen naar aanleiding van de agenda vóóraf in te sturen via mail. 
De secretaris deelt mee dat een drietal leden vragen hebben ingestuurd. 
 
De eerste binnengekomen vraag is van de heer H. Jacques. De heer Jacques onderbouwt zijn 
vraag met een meegestuurd overzicht van het belegd vermogen, het rendement op dat 
vermogen en de pensioenuitkeringen voor de jaren 2016 t/m 2019. In de goede jaren lijkt 
het erop dat de pensioenuitkeringen betaald zouden kunnen worden uit het rendement op 
het belegd vermogen. Hij vraagt zich daarom af of wij structureel te veel vermogen hebben 
en of het daarom mogelijk is meer te indexeren dan we nu doen. Dit uiteraard onder de 
voorwaarde dat het lopen van risico’s vermeden moet worden. Het tweede deel van de 
vraag betreft wat er met een eventueel overblijvend vermogen gebeurt indien er geen 
pensioengerechtigden meer over zijn. 
 
Voorzitter antwoordt dat er strikte wet- en regelgeving is omtrent het vereiste vermogen en 
de mate waarin geïndexeerd mag worden. De Nederlandsche Bank houdt ferm toezicht. Dus 
het pensioenfonds heeft hierbij geen “speelruimte”. Van belang is hoe een en ander inhoud 
krijgt bij de uitwerking van het nieuwe pensioen akkoord. 
Voor wat betreft het tweede deel van de vraag. De Nederlandsche Bank zal direct ingrijpen 
indien de omvang van het fonds te klein gaat worden en aanwijzing geven om aan te sluiten 
bij een ander fonds of over te gaan naar een verzekeraar. 
 
De tweede binnengekomen vraag, gesteld door de heer T.T. Winkler, heeft betrekking op het 
nieuwe pensioenakkoord. We zitten straks in de uitwerkingsfase. Hij vraagt zich af of de VGB 
actief aan de onderhandelingstafel zit bij deze fase en of het mogelijk is dat de VGB zich 
daarbij laat begeleiden door externe deskundigheid.  
 
Voorzitter wijst erop dat de fase van onderhandelen voorbij is. Er is een rol weggelegd voor 
de lobby van de Pensioenfederatie met haar netwerk in Den Haag. De meest effectieve rol 
die wij als VGB kunnen hebben is via het pensioenfonds en daar zijn wij in het bestuur en het 
verantwoordingsorgaan (en ook in de beleggingscommissie) vertegenwoordigd. Wij zullen 
ons desgewenst laten bijstaan door externe deskundigheid. 
 
De derde binnengekomen vraag is gesteld door de heer F. Bogaardt en gaat over de 
contributie. Hij vraagt zich, gezien de omvang van de reservering voor professionele bijstand, 
af of het mogelijk is de contributie te verlagen. Op deze vraag komt de voorzitter terug bij 
agendapunt 7 “Vaststelling van de contributie”. 
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3. De notulen van de Algemene Leden Vergadering 2019 gehouden op 12 maart 2019  
De voorzitter laat de stemming plaats vinden over de goedkeuring van de notulen. Van de 
deelnemende leden stemt ruim 90%, zij allen stemmen voor goedkeuring. De notulen zijn 
daarom met volledigheid van stemmen goedgekeurd.  
 
4. Het Jaarverslag Verenigingsjaar 2019 
De voorzitter licht enkele punten uit het jaarverslag toe.  
 
Hij geeft aan dat er een succesvolle ledenwerfactie heeft plaatsgevonden, die resulteerde in 
151 nieuwe leden. De VGB kent thans 1022 leden hetgeen rond een kwart van de 
pensioengerechtigden van het pensioenfonds is.  
 
Het secretariaat is overgegaan van Ruud de Bree naar Herman Albers, die nu uw 
aanspreekpartner is. 
 
5. Financieel verslag 2019 en begroting 2020.  
Penningmeester Cor Zwart presenteert de financiële stand van zaken van de VGB.  
Hier volgt een korte samenvatting. 
 
Er is over 2019 een batig saldo van € 2.184. Dit batig saldo is lager dan het batig saldo over 
2018. Met name komt dit door de in 2019 ingevoerde vrijstelling van contributie voor leden 
van 80 jaar en ouder. Daarnaast was er een toename van het aantal vergaderingen van het 
bestuur. 
Het batig saldo is, evenals vorige jaren, toegevoegd aan de reservering voor professionele 
bijstand. Deze reservering bedroeg daardoor eind 2019 € 70.603. 

 
Over het jaar 2020 heeft de penningmeester begroot dat het batig saldo rond euro 800 
hoger zal zijn dan in 2019 ten gevolge van het toegenomen aantal leden. 
 
6. Verslag Financiële Controle Commissie over 2019 
Voorzitter wijst op de verklaring van deze commissie bestaande uit de heren F. Bogaardt en 
J.M. Gründemann. De commissie verklaart akkoord te gaan met de jaarrekening 2019. De 
verklaring van de commissie is als bijlage 2 toegevoegd aan deze notulen. De voorzitter 
dankt de leden van de commissie voor hun werk.  
 
7. Vaststelling van de contributie  
Voorzitter stelt voor de hoogte van contributie te handhaven. Hij geeft aan dat ten aanzien 
van de fundamentele keuzes die gemaakt moeten worden over de toekomst van het fonds 
en het nieuwe pensioenakkoord, het niet uit te sluiten is dat een beroep gedaan moet 
worden op extern advies. Daarnaast zal het aantal leden ouder dan 80 jaar, vrijgesteld van 
contributie, verder toenemen. 
 
De voorzitter laat de stemming plaats vinden over de handhaving van de hoogte van de 
contributie. Van de deelnemende leden stemt ruim 91%, zij allen stemmen voor het 
ongewijzigd laten van de contributie.  
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Voor de goede orde: 
Gewone leden betalen € 12 en nabestaanden € 6 per jaar voor hun lidmaatschap.  
Leden van 80 jaar en ouder worden vrijgesteld van contributie mits zij hun geboortedatum 
opgeven c.q. hebben opgegeven aan het secretariaat. 
 
8. Decharge bestuur voor beleid van 2019 
Voorzitter laat de stemming plaats vinden over het verlenen van decharge aan het bestuur 
over het gevoerde beleid. Van de deelnemende leden stemt ruim 86%, zij allen stemmen 
unaniem voor decharge van het bestuur. 
De voorzitter spreekt zijn dank uit aan de leden over het door hen gestelde vertrouwen. 
 
9. Benoeming Financiële Controle Commissie. 
De heren Frank Bogaardt en Jan Gründemann hebben zich wederom bereid verklaard ook 
voor het huidige jaar zitting te nemen in de Financiële Controle Commissie. Ook de heer 
Joep van Gool is bereid wederom plaatsvervangend lid te zijn van deze commissie. 
 
10. Presentatie van Peter Martens, secretaris van Pensioenfonds Staples. 
De presentatie gaat over de financiële stand van zaken van ons pensioenfonds. Hier een 
korte samenvatting. 
  
De kerncijfers van het fonds zien er goed uit, een overzicht van de kerncijfers vindt u op de 
website van het pensioenfonds. 
Ondanks druk op het rendement van het belegd vermogen door de Corona-crisis is het 
cumulatieve rendement over de eerste drie kwartalen 3% (ruim 1% hoger dan de benchmark 
van 1,9%). 
 
Het verloop van de beleidsdekkingsgraad (= gemiddelde actuele dekkingsgraad over de 
laatste 12 maanden) is als volgt: 
 

 Beleidsdekkingsgraad Vereiste dekkingsgraad 
December 2017 121,9% 116,2% 
December 2018 123,0% 115,9% 
December 2019 117,6% 115,4% 
Oktober 2020 112,0% 115,0% 

 
 
Omdat de beleidsdekkingsgraad thans onder de vereiste 115% is, is een herstelplan 
ingediend bij de Nederlandsche Bank. De verwachting is dat vanaf medio 2022 de 
beleidsdekkingsgraad weer boven de normwaarde is. 
 
De consumentenprijzen zijn dit jaar met 1,1% gestegen. Gezien de ontwikkeling van de 
dekkingsgraad is naar verwachting een kleine indexering van de pensioenaanspraken 
mogelijk. De beleidsdekkingsgraad dient dan eind van het jaar minimaal 110% te zijn. Bij een 
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groot deel van de pensioenfondsen is er geen ruimte om te indexeren. Korten is thans bij 
ons pensioenfonds niet aan de orde. 
 
11. Presentatie van Rico Donders, voorzitter bestuur van Pensioenfonds Staples. 
De presentatie gaat over de toekomst van het pensioenfonds en het pensioenakkoord. Hier 
de belangrijkste punten. 
 
De toekomst van het pensioenfonds 
Het pensioenfonds Staples is sinds 1 juli 2018 een gesloten fonds (er worden geen nieuwe 
deelnemers meer aangemeld). Daarnaast eindigt per einde dit jaar de 
uitvoeringsovereenkomst tussen Staples en het pensioenfonds. 
Sinds 2014 wordt ieder halfjaar in kaart gebracht welke uitvoeringsvorm de belangen van de 
deelnemers het beste dient. Deze studies geven aan dat er vooralsnog geen aanleiding is om 
een andere uitvoeringsvorm te kiezen dan de huidige. 
 
Het pensioenakkoord 
In juli 2020 is een akkoord bereikt maar veel is nog niet uitgewerkt. Het Pensioenakkoord 
biedt twee mogelijke contractvormen: de zuivere premieregeling en het “nieuwe contract”. 
Het vermogen wordt in beide contractvormen toebedeeld aan de individuele deelnemer. De 
wijze van beleggen verschilt. Bij de zuivere premieregeling wordt er individueel belegd. Bij 
het “nieuwe contract” wordt er collectief belegd en wordt het (collectief) behaalde 
rendement toebedeeld aan de individuele deelnemers (meer onderlinge solidariteit).  
In 2021 zal door het pensioenfonds een keuze moeten worden gemaakt. Voor gesloten 
fondsen als het onze zal er waarschijnlijk ook de mogelijkheid zijn om door te gaan in de 
huidige vorm. 
 
12. Rondvraag  
Kan doordat via internet vergaderd wordt helaas niet plaatsvinden.  
Mochten leden naar aanleiding van de presentaties of anderszins nog vragen hebben dan 
kunnen deze via mail aan de secretaris worden gesteld. 
 
De leden zullen op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen via de website en 
nieuwsbrieven. 
 
13. Sluiting 
De voorzitter dankt de heren Donders en Martens voor hun presentaties en niet in de laatste 
plaats voor de goede en plezierige samenwerking van het pensioenfonds met de vereniging.  
 
Tot slot dankt hij de deelnemende leden voor hun aandacht.  
Hij betreurt het dat er geen ontmoeting met en tussen de leden plaats heeft kunnen vinden 
tijdens deze virtuele vergadering en spreekt daarom de hoop uit dat wij allen elkaar volgend 
jaar in goede gezondheid weer kunnen ontmoeten. 
 
De voorzitter sluit de vergadering rond 11.30u. 
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Naschrift: 
Ook de secretaris heeft vanzelfsprekend geen gebruik kunnen maken van de rondvraag. 
Graag brengt hij niettemin bij de lezers van deze concept notulen het volgende onder de 
aandacht: 
 
1) De Financiële Controle Commissie vermeldt in haar Verklaring (bijlage 2) de 
ledenvergadering van 18 maart 2020. Dit betreft de eerstgeplande ALV (in fysieke vorm) die 
echter ten gevolge van de overheidsmaatregelen ter bestrijding van verspreiding van het 
Corona-virus geen doorgang kon vinden. 
 
2) Vaak gaan VGB leden er van uit dat wijziging in persoonlijke gegevens opgegeven aan het 
pensioenfonds door het pensioenfonds worden doorgegeven aan de VGB. Dit gebeurt echter 
niet op grond van de privacywetgeving. Afzonderlijke melding aan het VGB is daarom 
noodzakelijk. Denk b.v. aan opgave van uw geboortedatum om in aanmerking te komen voor 
vrijstelling contributie voor leden van 80 jaar en ouder. 
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Bijlage 1: Lijst van veel gebruikte afkortingen  
 
 
ALM  Asset Liability Management 
ALV  Algemene Leden Vergadering 
APF  Algemeen pensioenfonds 
AVG  Algemene verordening Gegevensbescherming 
BCC  Belegging- en Controle Commissie (van het pensioenfonds Staples) 
BPF  Bedrijfstakpensioenfonds 
BSG  Blue Sky Group (uitvoeringsorgaan voor pensioenfonds Staples)  
DB-regeling Defined Benefit regeling (toegezegde pensioenuitkering, risico bij werkgever) 
DC-regeling Defined Contribution regeling (toegezegd pensioenkapitaal, risico bij 
                          pensioengerechtigde) 
DNB  De Nederlandsche Bank  
ECB  European Central Bank 
FTK Financieel toetsingskader (het berekenen van de financiële positie van een 

pensioenfonds aan de hand van wettelijke regels) 
IORP  Institutions for Occupational Retirement Provision 
nFTK  Nieuw Financieel Toetsings Kader  
NVOG  Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden 
OPF  Ondernemingspensioenfonds 
TV  Technische voorzieningen 
UVO  Uitvoeringsovereenkomst 
VEV  Verplicht Eigen Vermogen 
VPL-regeling Vut-Prepensioen-Levensloop regeling (afkomstig van de Wet fiscale 

 behandeling Vut- en prepensioenregelingen en introductie  
             levensloop regelingen) 
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Bijlage 2: Verslag Financiële Controle Commissie 
 

 
 


