
TOESPRAAK ALV VVG 17 april 2019, Jos van Rijsingen 

Welkom iedereen. Vanwege het jubileum heeft PGB een Canon gelanceerd (te 

vinden op www.pensioenfondspgb-canon.nl). Het filmpje dat we hebben gezien, gaat 

over Jochem Dijckmeester met zijn toekomstverwachtingen. Hij was al eens bij 

ons te gast toen hij was verkozen tot dé jonge pensioenfondsbestuurder van 

het jaar. Inmiddels heeft hij het geschopt tot plaatvervangend voorzitter van 

ons Pensioenfonds. Dat betekent dat er nog één stap mogelijk is. Ik hoop dat er 

wat dat betreft aanleiding zal zijn om hem nog eens in onze ALV uit te nodigen. 

 

Als gezegd - iedereen van harte welkom. Net als vorig jaar werken de 

Spoorwegen helaas niet meer mee waardoor we geen treinkaartjes 

beschikbaar kunnen stellen. Toch bent U weer in groten getale (zo’n 300 

aanmeldingen, de meeste ooit) komen opdagen hier in Amersfoort. Dat doet 

me deugd. Tegelijkertijd geeft het pas - zeker voor een vereniging van 

gepensioneerden -  om even stil te staan bij de collega’s die ons dit jaar zijn 

ontvallen. Ik wil hen graag met respect gedenken.  

Het zijn verwarrende en zelfs frustrerende tijden. Verwarrend omdat er 

nauwelijks consensus bestaat over de grote onderwerpen, zoals klimaat, maar 

zeker ook pensioenen. Niet alleen is het politieke landschap versplinterd, 

deskundigen spreken elkaar op deze onderwerpen hartstochtelijk tegen. De 

doorsnee burger – zelfs als hij geïnteresseerd is – kan er geen chocola van 

maken. Het ergste is, dat als je een kritische kanttekening plaatst, je snel wordt 

weggezet als probleemontkenner. Zelf vind ik het bijvoorbeeld heel belangrijk 

dat we zorgvuldig omgaan met ons klimaat. Toch betwijfel ik of het massaal in 

de ban doen van aardgas verstandig en zinvol is. Wel natuurlijk dat uit 

Groningen, maar er is gelukkig meer gas in de wereld. Toch is dit een delicaat 

onderwerp. 

 

Pensioenen is een ander gevoelig onderwerp. Voorbeeld: ik vind ons stelsel zo 

goed dat ik denk dat het niet nodig is het helemáál op de schop te gooien. Ik 

vind dat zelfs onverstandig. Als je dit hardop zegt – zeker als gepensioneerde – 

krijg je direct het verwijt dat je geen oog hebt voor de belangen van de jongere 

generaties. Dat is pertinent niet waar. Ik ben ervan overtuigd dat met een paar 

aanpassingen de meeste mensen erop vooruit gaan.  

http://www.pensioenfondspgb-canon.nl/


Ik ben daarom voorstander van een wat hoger, maar nog steeds prudent 

rekenrendement (ik weiger het woord rekenrénte te gebruiken…). Ik pleit 

ervoor dat bij het bepalen van de verplichtingen precies hetzelfde 

rekenrendement moet worden gebruikt als bij het bepalen van de premie-

hoogte. Hoeveel eerlijker kan het zijn? De balans is dan in evenwicht! Ja, dan 

kan er eerder geïndexeerd worden, voor álle generaties, zowel voor de 

werkende, jonge (!) deelnemers, de slapers als de gepensioneerden. En ja, dat 

betekent dat er wellicht eerder een keer gekort moet worden. Dat is dan all in 

the game. Als het economisch slecht gaat, moet iedereen op de blaren zitten. 

Als we dan ook maar allemààl profiteren als het weer beter gaat. 

Op dit moment zitten gepensioneerden al ongeveer 15 jaar achtereen - niet 

alleen in slechte maar ook in goede tijden - op de blaren. En dat is ronduit 

frustrerend. Dat de AOW jaarlijks een beetje stijgt, biedt onvoldoende soelaas. 

De koopkrachtberekeningen van het kabinet zijn puur theoretische exercities 

waar mensen van vlees en bloed niks aan hebben. Uit recente harde 

berekeningen van het Nibud blijkt dat een steeds groter deel van het inkomen 

op gaat aan vaste lasten. Dit leidt er onvermijdelijk toe dat het vrij besteedbaar 

inkomen minder wordt. Het is een wonder dat zoveel Nederlanders (90% 

volgens cijfers van het CBS) tevreden zijn met hun leven. 

 

Ik zou nog veel over de actuele pensioensituatie willen en kunnen zeggen, maar 

dat doe ik niet. Na de pauze horen we daar nog genoeg over. Van onze 

fondsbestuurder Freek Busweiler bijvoorbeeld waarom PGB niet hoeft te 

korten, maar jammer genoeg ook niet mag indexeren. Daarna zal Martin van 

Rooijen van 50Plus zijn visie op het pensioendossier geven en vertellen wat we 

van de politiek kunnen verwachten. Voor het geval dat niet al teveel is, hebben 

we cabaretier Mark van de Veerdonk alvast ingehuurd om ons daarna toch nog 

een lach te ontlokken. 

Nog even enkele zaken over onze Vereniging: 

1. We hebben onze communicatie dit jaar een flinke opfrisbeurt gegeven. Een 

vernieuwde website, regelmatig elektronische nieuwsbrieven (af en toe ook 

nog per post) en natuurlijk het onvolprezen magazine ExPress. Daarvoor dank 

aan Geer Meershoek en Tonnie Klein Hemmink. Dat hele pakket gaan we 

verder uitbouwen. 



2. Externe belangenbehartiging. Heel belangrijk. We kiezen er als bestuur 

nadrukkelijk voor dat neer te leggen bij onze Koepel, de KNVG. Er zijn 

vergevorderde plannen om samen te gaan met de andere koepel, de NVOG. 

Wij ondersteunen dat fusieplan voluit en zijn bereid dat zonodig met financiële 

en personele inzet te ondersteunen. Henk van der Rijst heeft een belangrijke 

rol gespeeld in dit proces. Het is heel belangrijk dat de krachten verder worden 

gebundeld, temeer daar de vakbonden wel belangrijk zijn, maar niet altijd het 

belang dienen van degenen die al gepensioneerd zijn. 

3. Groeiambities. We zijn er vooral op uit ons ledenaantal van ruim 12.500 te 

stabiliseren. Daarnaast hebben we uitgesproken ook de belangen van 

zogenoemde slapers te behartigen - omdat die gelijk opgaan met onze 

belangen - maar we ontwikkelen (nog) geen beleid om hen actief als lid te 

werven. Daar zitten ook administratieve haken en ogen aan. Piet Rietkerk 

houdt op dit gebied de vinger aan de pols, en trouwens ook bij onze financiën 

4. Ledenservices. De ziektekostenverzekering met VGZ staat. We proberen de 

verzekering nog meer toe te spitsen op de behoeften van onze doelgroep, de 

senioren. Daarnaast werken we (vooral Thijs Reuder) aan een soortgelijk 

kortingspakket voor schadeverzekeringen. 

5. Belangenbehartiging binnen Pensioenfonds PGB. We hebben drie actieve 

vertegenwoordigers in het Verantwoordingsorgaan: Tonnie Klein Hemmink, 

Nicoline Maarschalk Meijer en ikzelf; we draaien mee in belangrijke commissies 

en twee mensen (Tom Vollebergh en Freek Busweiler) zijn op onze voordracht 

benoemd als bestuurder van PGB. Begin april heeft het VO een dwingende 

voordracht voor een nieuwe voorzitter van de RvT gedaan. Ons werk in het VO 

is vaak niet direct zichtbaar, maar wel van toegevoegde waarde. We proberen 

daar in de nieuwsbrief consequenter over te berichten. 

Het bestuur van PGB heeft zijn wijze van werken tegen het licht gehouden. 

Daar is het Verantwoordingsorgaan ook druk mee bezig om zo op professioneel 

niveau onze rol te kunnen blijven vervullen. 

 

Natuurlijk, we doen dit voor u, onze leden, onze achterban. Helaas is het in 

pensioenland niet zo simpel dat je met één vingerknip zaken kunt veranderen.  

Maar binnen de wettelijke kaders doen we al het mogelijke om zaken te verbe-

teren. Met uw steun! Vragen & opmerkingen zijn welkom. Ik had hem nog niet 

genoemd, daarmee bent u welkom bij onze secretaris, Hans van den Berghe. 


