Overzicht verenigingsjaar 2018 -2019

Algemeen: 29 mei 2019 Jaarvergadering, Droogdok Jan Blanken Hellevoetsluis
Leden :
Algemeen: Met div. leden is via e-mail/ telefoon/ mondeling contact geweest.
Ook is er informaEe vanuit het bestuur naar de leden gestuurd, o.a. mbt een overzicht van
de indexaEe voor degenen, die na 1 januari 2915 met pensioen zijn gegaan
In December 2018 heeO de jaarlijkse kerstborrel van LB plaats gevonden bij Future land
Maasvlakte, succesvol en door velen bezocht.
In dit verenigingsjaar hebben zich geen nieuwe leden aangemeld; Dieter Barkowski heeO zijn
lidmaatschap opgezegd.

NVOG:

PlaVorm Verzekerde regelingen

Dit plaVorm bestaat uit 10 voorziWers van pensioenverenigingen met een verzekerde regeling. Ook is er Ejdens 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.
Het NOVG EN KNVG heeO een reguliere Algemene Vergadering gehouden waarin besluiten
worden genomen m.b.t. de fusie NVOG/KNVG.
Bestuur :
Het was een moeilijk jaar mbt de bestuurssamenstelling. Wilma de Goeij heeO om persoonlijke redenen bedankt als secretaris gedurende het verenigingsjaar.
Arie Geefshuisen heeO Ejdelijk de honneurs waargenomen en Ben Wessling zal dit van Arie
overnemen indien er geen nieuwe kandidaat zich als secretaris zich aanmeldt.
Vacature van Secretaris staat op de agenda van 29 mei 2019, het verwachEngen patroon
voor een secretaris staat hieronder aangegeven.

Wat word ervan een secretaris verwacht:

Doel

Ondersteunen van de VoorziWer/ het bestuurdersteam door het bewaken van het
vergaderproces en het vastleggen van besluiten en afspraken.

Taken

De Secretaris
bereidt indien mogelijk/opportuun een concept agenda voor het overleg
voor (in overleg met de InformaEecoördinator), bespreekt deze met de
VoorziWer en verspreidt deze daarna onder de deelnemers aan het overleg.
houdt een presenEelijst bij van de leden van de vergadering (per
vergadering, in verband met eventuele wisselingen).
-

Stelt een conceptverslag van de vergadering op een beschikbaar format.

-

Bewaakt het vergaderproces (samen met de adviseur bestuurder, ter
ondersteuning van de VoorziWer), en aWendeert desgewenst de VoorziWer
zodat deze zijn rol kan vervullen.
Bewaakt de voortgang/ realisaEe van de besluiten en afspraken uit de
vergadering.
Stelt ten behoeve van een goede verslaglegging Ejdig vragen ter
verduidelijking.
-

Neemt na aﬂoop van de vergadering het conceptverslag door met de
voorziWer en aanwezige bestuurders.

Zorgt, in overleg met de voorziWer, voor verspreiding van het verslag onder
de leden van de vergadering.
Zorgt dat ook de niet aanwezige en genodigde voor de vergadering een
informaEef exemplaar ontvang(t)en, indien deze niet aan de vergadering
kunnen deelnemen.
-

Begint elke vergadering met een nieuw verslag.

Interne partners
De Secretaris heeO het meeste contact met:
VoorziWer: vanwege de interacEe over besluiten en afspraken die
in het verslag opgenomen worden.

HR/LyondellBasell- Overleg VVG-L
Het volgende heeft de VVG-L ter bespreking aan Lyondellbasell voorgelegd.

De leden van de VVG-L hebben in januari en februari 2019 van ASR indexatie bedragen ontvangen na een schriftelijk bevestiging van deze bedragen.Helaas is het
niet duidelijk in het schrijven waar het omgaat, de VVG-L dit met ASR besproken om
in deze vorm van UPO duidelijkheid te krijgen en het begrijpbaar te maken voor de
gepensioneerden.
In overleg met LYB m.b.t .de indexatie van de pensioenen voor de nieuwe inactieven
(degenen, die na 1 jan 2015 met pensioen zijn gegaan) is door Willis Towers Watson
uitleg gegeven, waarom deze lager uitvalt dan de VVG-L indexatie ex art 18.
De reden hiervoor is kort samengevat:
- Een gestaffeld van laag naar omhoog lopend jaarlijks budget
- Een hoger aantal mensen, met name van “hogere” leeftijd, die LYB heeft verlaten en slapers zijn geworden. Dit aantal is significant hoger dan bij de actuariële berekeningen
- Een hogere pensioen “liability” dan bij de actuariële waren aangenomen
- Een hoger dan aangenomen rentepercentage.
Door boven genoemde elementen valt de indexatie beduidend lager uit in de eerste
jaren van het beschikbare budget.
LYB stelt zich op het standpunt dat de OR, de actuarissen van zowel de OR en de
vakbonden ingestemd hebben met de uitgangspunten. In die zin is LYB niet van zins
om het budget c.q de indexatie te verhogen.
De OR heeft een soortgelijke uitleg gehad als de VVG-L (zie ook de presentatie in de
ledenvergadering) en heeft de OR heeft ingestemd met de uitleg en geen verdere
vragen gesteld.
De VVG-L is voornemens om een meeting met LyondellBasell te hebben na de ledenvergadering van 29 mei 2019.

Wat te doen met de RoWerdam/ Moerdijk Basell leden, qua lidmaatschap VVG-L?

- En wat met de Moerdijk Basell leden, qua lidmaatschap VVG-L?
• Basell medewerkers hebben een andere regeling, een eigen OR en geen ZL
pensioengever vanuit LyondellBasell. Hun pensioengever is ASR en dat is
zo gebleven. Er is begrepen dat er besloten is om zowel OR als pensioenen
niet samen te voegen.De VVG-L werd ook niet door LYB gezien als gesprekspartner voor deze groep.

• Bovenstaande is in het bestuur te besproken zal onderzocht worden om
met zekerheid vaststellen dat dit correct is, en/ of er geen wijzigingen hebben plaats gevonden die van belang zijn?

Indexatie gepensioneerden die voor 1 januari 2015 gepensioneerd zijn is de status.

- ZL, heeft een soort bankafschrift gestuurd met de toegepaste indexatie per/
persoon naar gepensioneerden gestuurd, en de indexatie correct uitgevoerd.
Vanuit de VVG is/ zal een verzoek uitgaan voor een begeleidende brief.

• Feedback leden.
- alleen van Cock en Adrie is eer feedback ontvangen, ZL heeft de correcties
goed uitgevoerd. Of dat het geval bij alle leden is, is gezien geen reacties niet
duidelijk.

Indexatie gepensioneerden vanaf 1 januari 2015.

• Wat is de status.
- ASR heeft aangegeven dat zij de indexatie met terugwerkende kracht begin
januari 2019 gaat uitkeren.

- ASR heeft deze indexatie in tweeën uitbetaald, in januari en een in februari.
- Daarna volgt er een maandelijkse indexatie uitkering.
• Resultaat, bespreking november 2018 meeting met LyondellBasell .
- De slides van de bespreking en de indexatie pensioenen slides zijn aan alle
bestuursleden toesturen ter kennisgeving en commentaar. En ter aanvulling
en commentaar aan LyondellBasell voorleggen.

- Indexatie % voor de gepensioneerden die vanaf 1 januari 2015 gepensioneerd zijn,

• 2016, 0,5%
• 2017, 0,35%
• 2018, 0,61%

- Aanmelding VVG-L bij Zwitserleven (Jeroen Bus).

- Aanmelding VVG-L is uitgevoerd.
- Aanmelding VVG-L bij ASR (Annabel Blom).
• Aanmelding VVG-L bij ASR is uitgevoerd.
- AVG NOVG opvolging en goedkeuring registratie.
• AVG NOVG opvolging en goedkeuring en registratie is uitgevoerd.
- Web site, het is het plan om de VVG-L website op te frissen en te overwegen om
het onderhouden uit te besteden als er geen leden zijn die hier invulling aan kunnen geven.

• Dirk Doornbos is zich in de website aan het verdiepen, Rob heeft de email om
toegang tot de website te verkrijgen naar Dirk en alle andere bestuursleden per

email toesturen om de huidige website te inventariseren voordat er een update
uitgevoerd kan worden.

- Werk en verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur.
• De wijziging/ update van de gegevens bij KvK is in gang gezet. het bestuur is
een wettelijk geregistreerde VVG-L vertegenwoordiger.

• VVG-L sociaal, naar en met de leden? In het verleden heeft Adrie veel georganiseerd en hebben er diverse evenementen plaats gevonden. Helaas ligt dit nu stil
en ontbreekt het vaak aan animo onder de leden. Hoe wij hier mee verder gaan
staat ter discussie en is een agenda punt voor de 29 mei 2019 vergadering.

