
Vereniging	Gepensioneerden	Wilma	
Nieuwsbrief	1-2022	

		
	
Allereerst	wenst	het	bestuur	alle	leden	en	hun	familie	een	goed,	succesvol	en	vooral	
gezond	2022	toe!	
	
	
Algemeen	
In	verband	met	het	voortduren	van	het	coronavirus	heeft	het	bestuur		besloten	om	de	
datum	van	de	algemene	ledenvergadering		voorlopig	nog	niet	vast	te	stellen.	We	zullen	
de	ontwikkelingen	van	het	coronavirus		op	de	voet	blijven	volgen,	en	op	basis	daarvan	
later	een	datum	inplannen.			
	
Met	BAM	was	de	afspraak	gemaakt	dat	AON	tijdens	de	algemene	ledenvergadering	een	
presentatie	zou	verzorgen	van	de	ALM	studie	van	de	AEGON-depots	waarin	de	
meerjaren	verwachtingspatronen	zijn	verwerkt.	
Met	BAM	is	nu	de	afspraak	gemaakt	om	de	presentatie	op	een	later	tijdstip	te	laten	
plaatsvinden.		
	
Indexatie	pensioenen	2022	
Op	basis	van	de	bpfBOUW	cijfers	wordt	er	in	2022	conform	toeslagprotocol	Aegon	2013	
een	indexering	verleend	aan	de	inactieven	van	1,76%.	(Zie	bijlage	overzicht	toeslagen	
Aegon	&	NN	d.d.	22-12-2021).	
	
Financieel	jaarverslag	2021	
(Zie	bijlage).	Met	het	huidige	saldo	en	het	vooruitzicht	dat	er	op	korte	termijn	geen	
onvoorziene	kosten	zullen	zijn,	is	het	voorstel	om	de	contributie		ad	€	15,00	te	
handhaven.		
	
Brief	Koepel	van	gepensioneerden	d.d.	19	december	2021	
	
Overleg over pensioenakkoord nadert eindfase 

Ook afgelopen week voerde de Koepel Gepensioneerden weer overleg over de uitwerking van het 
pensioenakkoord. Daarin werd gesproken over indexatie, de eerder door de Koepel aangedragen 
problematiek van zogenaamde ‘gesloten pensioenfondsen’ en gaf voorzitter John Kerstens een 
duidelijk signaal af dat bij de achterban van de Koepel de onvrede en het ongeduld toenemen over 
het uitblijven van de bereidheid van kabinet, vakbonden en werkgevers om echte stappen te 
zetten op voor gepensioneerden belangrijke thema’s. 

Een van die thema’s is de noodzaak om de indexatie van pensioenen nu eindelijk weer makkelijker 
mogelijk te maken. Hoewel op dit vlak onmiskenbaar vooruitgang is geboekt (bij het sluiten van 
het pensioenakkoord was helemaal niets geregeld over snellere indexatie in de aanloop naar het 
nieuwe stelsel), is die nog onvoldoende. Inmiddels heeft de meerderheid van de gepensioneerden 
in ons land bericht gehad dat indexatie er ook volgend jaar weer niet inzit. Na enig doorduwen, 
werd overigens wel duidelijk dat pensioenfondsen niet pas op het eind van 2022 opnieuw mogen 
kijken of hun gemiddelde dekkingsgraad dan hoog genoeg is om met ingang van 2023 te gaan 
indexeren. Als die dekkingsgraad op het moment dat de Tweede Kamer ja zegt tegen een speciaal 



daarvoor in te dienen wetsvoorstel minstens 105% is (of dat de maanden daarna het geval is), 
mogen de pensioenen meteen worden verhoogd. Of dat gebeurt, is overigens de vraag. Want de 
meeste pensioenfondsen hebben eerder al aangegeven extra voorzichtig te willen zijn. 

Tijdens het overleg werd door de Koepel Gepensioneerden een presentatie verzorgd over 
gesloten pensioenfondsen. Dat zijn fondsen met alleen nog gepensioneerden. Zoals het er nu naar 
uitziet, geldt zelfs de hierboven genoemde kleine beweging omtrent eerder indexeren voor een 
deel van hen niet. En kan een groot deel van de hier aan de orde zijnde fondsen helemaal niet 
overstappen naar het nieuwe pensioenstelsel. Gevolg daarvan zou zijn dat ze voor altijd 
veroordeeld zouden zijn tot het huidige stelsel met de daarin voorkomende rekenrente, die 
indexatie juist moeilijker maakt. Hoewel het ministerie en vakbonden CNV en FNV vooralsnog 
weinig voor een oplossing van dit probleem lijken te voelen, kreeg de Koepel wel stevige steun 
van de Pensioenfederatie en vakcentrale VCP. Afgesproken is in een vervolgoverleg toch op zoek 
te gaan naar mogelijke oplossingen. 

Tenslotte: zoals gezegd, heeft voorzitter John Kerstens in niet mis te verstane bewoordingen 
aangegeven dat het draagvlak onder zowel het huidige als het nieuwe pensioenstelsel stevig is 
afgenomen. Dat komt met name ook door de schijnbewegingen die worden gemaakt rondom het 
onderwerp ‘snel indexeren’, zeker tegen de achtergrond van de steeds maar stijgende inflatie die 
inmiddels het hoogste punt in 40 jaar heeft bereikt. Hij gaf daarbij aan dat de manier waarop door 
staatssecretaris Wiersma in recente Kamerdebatten over de voor gepensioneerden zo belangrijke 
indexatie van hun pensioenen werd gesproken in dat opzicht ‘olie op het vuur’ is. Die noemde 
indexatie onlangs “uitdelen van geld” en beweerde dat jongeren “de hond in de pot” zouden 
vinden als de pensioenen nu worden verhoogd. Schandalige opmerkingen die bewust een 
tegenstelling tussen jong en oud creëren en bovendien absoluut onjuist zijn. Overigens werd 
vanuit het ministerie het boetekleed aangetrokken en werd beloofd zulke termen niet meer te 
gebruiken. 
	
Benoeming	bestuur	
Van	drie	bestuursleden	was	de	zittingsperiode	in	2020	afgelopen.	
Het	rooster	van	aftreden	is	als	volgt:	
Harm	de	Jong		 2020	
Gerard	Böhmer	 2020	
Danker	de	Bruin	 2020	
Herman	de	Waal								2022				
Ge	Vermont	 	 2022	
Harm	de	Jong,	Gerard	Böhmer	en	Danker	de	Bruin	hebben	aangeven	dat	ze	hun		
zittingsperiode	in	het	bestuur	met	nog	een	periode	zullen	verlengen.		
	
Het	bestuur	van	de	Vereniging	Gepensioneerden	Wilma	wenst	u	verder	een	gezond	jaar	
toe	en	ziet	u	mogelijk	weer	op	een	nog	in	te	plannen	ALV	medio	dit	jaar.	
Wanneer	er	zich	in	de	tussentijd	wetenswaardige	ontwikkelingen	voordoen,	zullen	wij	u	
natuurlijk	op	de	hoogte	houden.		
	
	
Bestuur	VG	Wilma	PF	
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Overzicht toeslagen AEGON en Nationale Nederlanden
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Financiering uit: Toeslagdepot 2013
Toeslagdepot 

BAM NBM
Toeslagdepot 

Wilma
Toeslagdepot 

Amstelland
Toeslagdepot 

2014 NN
Toeslagdepot 

2014 NN
Toeslagdepot 

2014 NN
Toeslagdepot 
2014 AEGON Toeslagdepot UN2

Gegeven toeslag per
1 januari 2013 0,00% 0,00% 0,00% --- 0,00% 0,00% 1,76% 1,76% 1,98% 1,98% 1,76%
1 januari 2014 0,00% 0,00% 0,00% --- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,90% 0,90% 0,00%
1 januari 2015 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,00% 0,00% 0,75% 0,75% 0,00%
1 januari 2016 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,50% 0,80% 0,41% 0,41% 4,04%
1 januari 2017 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,50% 0,60% 0,36% 0,36% 1,50%
1 januari 2018 0,59% 0,59% 0,59% 0,59% 0,59% 0,59% 1,76% 1,69% 1,34% 1,34% 1,76%
Slotindexatie per 1 januari 2018 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 0,48% 0,48% 0,48% 0,48% N.v.t. --- ---
1 januari 2019 1,07% 1,07% 1,07% 1,07% 1,07% 1,07% 2,35% 2,35% 1,68% 1,68% 2,35%
1 januari 2020 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 3,00% 3,00% 1,73% 1,73% 3,00%
1 januari 2021 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,00% 2,00% 1,12% 1,12% 2,00%
1 januari 2022 Circa 1,54% * 1,76% 1,76% 1,76% 1,76% 1,76% 4,55% 4,55% 3,00% 3,28% 4,55%
Restant slotsaldo per 1 januari 2022 * N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 0,02% 0,02% 0,02% 0,24% N.v.t. --- ---
* (voorlopig o.b.v. factoren 2022)

Toeslagprotocol AEGON 2013 Toeslagprotocol 2014
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Verlies & Winstrekening 1 januari t/m 31 december 2021

Inkomsten ontvangen 184  leden 2021 2.760,00¼���� 

Uitgaven:
Reiskosten 428,50¼������ 
Juridische kosten -¼������������ 
Huur zaal -¼������������ 
Koepel gepensioneerden 268,80¼������ 
Portikosten 166,70¼������ 
Rente & Bankkosten
Div. kantoorkosten 31,74¼�������� 

895,74¼������� 

Resultaat 1.864,26¼���� 

Saldo ABN/AMRO per 1 januari 2021 ¼���������

Mutaties (resultaat) 1.864,26¼���� +

Saldo ABN AMRO bedraagt per 31 december 2021 9.948,62¼���� 

Begroting voor 2022

Inkomsten ontvangen: 180 leden 2.700,00¼���� 

Uitgaven:
Reiskosten 500,00¼������ 
Huur zaal 600,00¼������ 
Koepel gepensioneerden 250,00¼������ 
Juridische kosten
Bankkosten
Portikosten 175,00¼������ 
Div. kantoorkosten ed

1.525,00¼��� 1.525,00¼���� 

¼���������
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