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Algemeen: 10 oktober 2017 Jaarvergadering, DOK Hellevoetsluis
Leden :
Algemeen: Met div. leden is via e-mail/ telefoon/ mondeling contact geweest.
Ook is er informaHe vanuit het bestuur naar de leden gestuurd.
O.a. de BOMA”s en informaHe mbt vertraging van de uitvoering van
de nieuwe ex art 18 indexaHe.
Helaas betaalt niet ieder lid de jaarlijkse contribuHe op Hjd of doet
dit helemaal niet!
Op 15-12 -17 heeQ de jaarlijkse kerstborrel van LB plaats gevonden.
Nieuwe lid: Cees van Lugtenburg heeQ zich aangemeld als nieuw lid
Overleden: Piet van Mechelen is op 3 oktober 2017 overleden.
Ons oudste verenigingslid Maarten Bootsma is op 88 jarige leeQijd in
september 2018 overleden.
NVOG:

PlaXorm Verzekerde regelingen

Dit plaXorm bestaat uit 10 voorziYers van pensioenverenigingen met een
verzekerde regeling. Ook is er Hjdens de vergaderingen een pensioen
-deskundige van het NVOG aanwezig.
De c.a. 2 maandelijkse vergaderingen vinden in Utrecht plaats.
Door gebrek aan mankracht hebben we maar enkele vergaderingen als VVG-L
kunnen bijwonen.
Wel is door ons op verzoek van het PlaXorm een evaluaHe gemaakt aangaande
de Code Rechtstreeks Verzekerde Regelingen van het verbond van verzekeraars
De evaluaHe is gebruikt voor hun gesprek met de SHchHng van de Arbeid.
Zwitserleven:
Er is met de relaHe manager van ZWL contact opgenomen aangaande een
onjuistheid in het Uniforme Pensioen Overzicht van 2017 (UPO ).
De onjuistheid betrof de indexaHe van het partnerpensioen, deze omissie is
door ZWL gecorrigeerd.
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AVG protocol:
Algemene Verordening Gegevensbescherming
De weYelijke regeling voor het hebben van een peroonsgegevens protocol is op
25 mei 2018 ingegaan.
Het bestuur heeQ hiervoor een privacyverklaring / privacy beleid opgesteld.
De privacy verklaring is op 27-5-2018 via e-mail aan de leden gestuurd.
Bestuur :
Sjef Janssen heeQ om gezondheid redenen bedankt als bestuurslid.
Ron van Onkelen heeQ zijn plaats in het bestuur ingenomen.
Arie Geefshuijsen heeQ om persoonlijke redenen tussenHjds zijn funcHe als
secretaris neergelegd , en heeQ de post tot aan de jaarvergadering
doorgestuurd.
Het bestuur heeQ op 23-5-2018 via e-mail bekend gemaakt dat de
ledenvergadering van 17 mei uitgesteld zal worden naar het najaar.
Vergezeld van een bijlage met de redenen van het voorgenomen uitstel.

HR/LyondellBasell- Onderhandelingen Cie VVG-L uitvoering nieuwe indexaHe
regeling
• De onderhandelingen Cie. van VVG-L bestond in eerste instanHe uit
Ben Wessling ,Arie Geefshuijsen en Cock v Wageningen.
Arie heeQ zich is als mede-onderhandelaar terug getrokken.
Ron van Onkelen heeQ zijn plaats ingenomen.
• Met het HR management van LB is de VVG-l veelvuldig in overleg samen
met onze adviseur geweest.

Bij het overzeYen van de polissen van Zwitserleven naar ASR zijn een
aantal inacHeve polissen boven water gekomen ,waarvan op voorhand
niet was vastgesteld uit welk budget de indexaHe geﬁnancierd zou
worden.
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( Vervolg overleg HR/LyondellBasell -Onderhandeling Cie VVG-L)
De indeling van de inacHeve polissen zijn herschikt, de impact van de
herschikking is op de hoogte van het art 18. budget en de indexaHe is
doorgerekend. De verschillen t.o.v. het originele plan is marginaal en is in
het voordeel van het art 18 budget.
Ook is er veelvuldig overleg geweest met de rest van het VVG-L bestuur en
zijn adviseur Hans Baden.
Na afronden van het consultaHe proces met Lyondellbasell hebben we als
VVG-L in overleg met onze adviseur( pensioendeskundige) de
toeslagovereenkomst en het daarbij behorende reglement gereviewed en
geconstateerd dat de opmerkingen/commentaar van onze deskundige zijn
verwerkt.
Op 17-7-2018 heeQ onze voorziYer aan HR LB laten weten dat wij als VVG-L
akkoord kunnen gaan met de documenten.
Lyondellbasell heeQ toegezegd dat in september 2018 een indexaHe zal
plaatsvinden van 1,08% door het vrijmaken van de overeengekomen 1,5
mio €. Deze indexaHe (over 2016) zal met terugwerkende kracht van 1
januari 2018 worden verwerkt.
De indexaHe over 2017 wordt met terugwerkende kracht per 1 juli 2018
verwerkt. Hiertoe wordt in november het overeengekomen budget van 1,25
mio € vrijgemaakt. De hiervoor in te kopen indexaHe wordt op dit moment
berekend.
Een beknopt ﬁnancieel jaarverslag ZWL jaarverslag van 2016 is door
Lyondellbasell doorgestuurd en wordt op de jaarvergadering gepresenteerd.
Tevens zou door LB uitleg gegeven worden aan de deelnemers met een

Hybride regeling, die van toepassing is voor mensen die na 1-1-2015 met
pensioen zijn gegaan.

Cock v Wageningen

september 2018

