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Betreft: Aanpak belangenbehartiging bij de uitwerking van nieuw pensioenstelsel 
 
Geacht Bestuur, 
 
De VG-Océ heeft grote bewondering voor het vele werk dat –, en de manier waarop het bestuur en de 
organisatie van de Koepel Gepensioneerden (en de rechtsvoorgangers) voor het behartigen van de 
pensioenbelangen van de leden van de aangesloten verenigingen heeft verricht. Voor het feit dat uw 
diplomatieke aanpak ertoe heeft geleid dat de stem van de gepensioneerden is gehoord in de consultatie 
van minister Koolmees met belanghebbenden over de verdere uitwerking van het pensioenakkoord zijn 
wij u zeer erkentelijk. 
 
Toch zijn wij van mening dat dit allemaal nog niet heeft geleid tot een zodanige opstelling van de minister 
dat het enorme koopkrachtverlies van de gepensioneerden, zoals dat zich het afgelopen decennium 
nadrukkelijk heeft gemanifesteerd, tot stilstand wordt gebracht; of dat er zelfs maar over wordt gedacht 
om dit (enigermate) te compenseren. De dreiging van kortingen tot het moment van invoering van het 
nieuwe stelsel blijft levensgroot aanwezig; dit terwijl ondertussen de pensioenvermogens door goede 
rendementen van de pensioenfondsen en niet-indexeren blijven groeien. Ja, de gepensioneerden worden 
ouder en genieten langer pensioen en dat vergt ook vermogen, maar de aanzienlijke vermogensgroei 
komt nu toch voor het grootste deel ten gunste aan jongere generaties ter financiering van de al jaren te 
lage premiedruk. De “sociale” partners die nu aan tafel zitten, werkgevers (met de overheid als grootste) 
en werknemers, hebben er absoluut geen belang bij dit te veranderen. Lage loonkosten, lage premiedruk 
en pensioenleeftijd zijn hun belang. Pensioenfondsen zijn uitvoerders en geven ook geen tegenwicht.  
 
De problematiek en de tot nu toe door de krachtenbundeling van gepensioneerden behaalde resultaten 
zijn u voldoende bekend. U kent ook de koopkrachtvooruitzichten die voor gepensioneerden bepaald niet 
rooskleurig zijn. 
 
De VG-Océ pleit er daarom voor om de tot nu toe gehanteerde diplomatieke benadering om te buigen 
naar een meer activistische of wellicht juridische aanpak om de belangen van onze gepensioneerde leden 
veilig te stellen. Wij menen dat daarvoor thans voldoende redenen aanwezig zijn. 
 
Het leek ons goed om namens onze leden dit advies nu aan u af te geven en dringen erop aan om dit mee 
te nemen in uw besluitvorming omtrent de toekomstige aanpak van de belangenbehartiging voor onze 
achterban. 
 
Graag vernemen wij uw standpunt in dezen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het Bestuur van de VG-Océ  
 
 
Gerco C. Wilbrink, voorzitter 
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