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Impressie Ledenvergadering 
Op zaterdag 7 maart 2020 werd in het Van der Valk hotel Den Haag-Noot-
dorp de algemene VG Siemens-ledenvergadering gehouden. Er hadden 
zich 126 leden aangemeld, maar 13 leden hadden zich al schriftelijk afge-
meld en 30 leden waren - zonder afmelding - niet aanwezig. De Corona-
crisis was toen net in een pril stadium. Voorzitter John Hensen gaf een 
korte politieke beschouwing van het huidige pensioenlandschap en de 
positie van de gepensioneerden ten opzichte van de werkende Nederlan-
ders. Gastsprekers waren Remi Smeets en Ab van der Touw. Op pagina  
2 van deze nieuwsbrief is hiervan een kleine impressie te vinden. 
 

 
Mijlpaal VG Siemens: 20 jaar 

In april 2020 bestond de Vereniging van (vervoegd) Gepensioneerden van 
Siemens twintig jaar. In 2000 werd de vereniging opgericht en werd er ge-
start met 500 leden. In 2009 werd het hoogste aantal geregistreerd (1000). 
Feit is dat de tellerstand door allerlei oorzaken nu lager is (857). We krim-
pen wel, maar zijn nog steeds springlevend om onze doelstellingen te rea-
liseren: onze eigen identiteit in stand houden en waar mogelijk invloed ver-
werven binnen het PME. Daarnaast via de KG (Koepel Gepensioneerden)  
invloed uitoefenen op de behartiging van de belangen van ons ouderen. 
Zie pagina 2. 
 

 
Twee nieuwe bestuursleden 

Van tijd tot tijd vragen wij onze leden om in bestuursverband een bijdrage  
te leveren aan onze vereniging om onze en uw doelstellingen overeind te 
houden. De VG Siemens is immers van ons allen. Wij begrijpen, dat niet 
iedereen - door leeftijd of lichamelijke gesteldheid - tot het bestuur kan toe-
treden.  Maar het moet toch mogelijk zijn in het brede scala van leden en-
kele geschikte kandidaten te vinden die voor korte of langere termijn als 
bestuurslid willen aantreden. Goed nieuws: tijdens onze ledenvergadering 
hebben oud-collega's Rob Tol en Hans Hoftijzer zich als bestuurslid 
aangemeld. Zie pagina 3.  
 

 
Nieuwsselectie, speciaal voor pensionado’s  

In onze nieuwsbrief is regelmatig een soort bloemlezing van al het pen-
sioennieuws te vinden. Ook de afgelopen maanden was er weer sprake  
van een uitgebreide en soms best wel verwarrende berichtgeving op dit 
gebied. Desalniettemin is het onze redacteur Jan van der Molen weer ge-
lukt om een aantal speciale berichten voor u te selecteren (zie pagina’s 
4 en 5 van deze nieuwsbrief). Als u nog meer wilt lezen over de ontwikke-
lingen in de pensioenwereld, dan is het beslist de moeite waard om ook  
een kijkje te nemen op, bijvoorbeeld, de websites van ons pensioenfonds 
(www.metal-ektropensioen.nl) en van de KG (Koepel Gepensioneerden) 
(www.koepel-gepensioneerden.nl). 
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Bestuursnieuws 
 

Impressie Ledenvergadering 
Op zaterdag 7 maart 2020 werd in 
het Van der Valk hotel Den Haag-
Nootdorp onze algemene leden-
vergadering gehouden. Het aantal 
aanwezige deelnemers was 83, be-
duidend minder dan in voorgaan-
de jaren, maar dat had zeker te ma-
ken met het Coronavirus dat net de 
kop ging opsteken.  
 
De voorzitter gaf een korte politieke  
beschouwing van het huidige pen-
sioenlandschap en de positie van de 
gepensioneerden versus de werken-
de Nederlanders. Werkenden stijgen 
in loon, terwijl pensionado’s vastzitten  
in hun pensioenstelsel met weinig be-
wegingsruimte. Een dreigende korting 
op de pensioenen is nog steeds niet 
van de baan. Eventuele kortingen zijn 
niet uit te leggen aan de deelnemers 
van PME, dat in 2019 een rendement 

van ruim 19 miljard euro maakte. Toch is de dekkingsgraad gezakt onder de 100%. Gastspreker Remi Smeets gaf 
een overzicht van de huidige activiteiten en ontwikkelingen van Siemens Nederland en Siemens internationaal. 
Gastspreker Ab van der Touw gaf onder de titel 'De Energietransitie die gaande is in Nederland' op boeiende wijze 
de aanwezigen inzicht in de transitie van het Nederlandse en internationale energielandschap. Na afloop hiervan 
ontstond - onder zijn humoristische leiding - een levendige discussie met de leden. De (concept)notulen van deze 
vergadering zijn terug te vinden op www.vgsiemens.nl via menubalk >De Vereniging  >Ledenvergaderingen. Daar 
zijn ook nog wat meer sfeerfoto’s te bekijken. 
 
 
 20-jarig bestaan 
 Mijlpaal VG Siemens 
 
      In april 2020 bestond de Vereniging van (vervoegd) Gepensioneerden van Siemens twintig  
 jaar. In de Schakels van september 2000 werd de oprichting van de VG Siemens) aangekondigd.  
 Het ging goed met de economie en met veel pensioenfondsen. En in een aantal gevallen deelden 
 de gepensioneerden hier ook in mee. Maar, dan wilden zij er als gepensioneerden ook bij betrok- 
 ken zijn. Bij een groot aantal bedrijven ontstonden daarom verenigingen om de pensioenbelan- 
 gen van de betrokkenen te behartigen. Een aantal van onze oud-collega’s, met als initiatiefne-
mer Theo Kaag, was toen op datzelfde idee gekomen. 
 
     Een jaar later werd er in Schakels gemeld dat honderd van de vijfhonderd leden de eerste  
 algemene ledenvergadering in ons hoofdkantoor hadden bezocht. Bij de lustrumviering in 2005  
 stond de teller op zeshonderd leden en in 2009 werd de duizendste inschrijving in de leden- 
 administratie vastgelegd. Anno 2020 staat het aantal leden op 857, op 1 januari 2019 waren er  
 875 leden, kwamen er 24 nieuwe leden bij en waren er 42 opzeggingen. Vanuit Siemens komen  
 er nog maar weinig aanmeldingen bij. We krimpen dus wel, maar zijn nog steeds springlevend… 
 
     Echter, alleen een zo groot mogelijke vereniging van Siemens-gepensioneerden zal onze  
 eigen identiteit in stand kunnen houden en zich waar mogelijk invloed verwerven binnen het  
 PME. Daarnaast kan een grote VG Siemens via de Koepel Gepensioneerden (KNVG en NVOG)  
 invloed uitoefenen op het behartigen van de belangen van ons ouderen. Wordt vervolgd… 
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Bestuursnieuws 
 

Nieuwe bestuursleden 
 

Nieuw bestuurslid Rob Tol 
“Na bijna 20 jaar met hart en ziel bij Siemens te hebben gewerkt heb ik in 1999 
gekozen voor het ondernemerschap. In 1980 ben ik begonnen bij Siemens Neder-
land als Publiciteitsadviseur voor de Industriële Producten en Systemen. In 1989 
werd ik Hoofd Marketing Communicatie in Den Haag. Begin 1993 werd ik gevraagd 
voor Manager Communicatie van Siemens Nixdorf en werd verantwoordelijk voor 
zowel de interne als externe communicatie. Eerst in Vianen en later in Zoetermeer. 
Dat kwam mooi uit, want ik studeerde ’s-avonds op de Erasmus universiteit geïn-
tegreerde communicatie. Voor mijn functie werkte ik intensief samen met collega’s  
uit Erlangen, München en Brussel. Met Cees Willemse, van de VG Siemens-redactie, 
heb ik in Den Haag altijd leuk samengewerkt, vandaar dat ik wil meehelpen om, met 
hem, nog iets te betekenen voor de oude Siemens collega’s. Ik ben al een paar jaar 
lid van de VG Siemens en heb al diverse leuke contacten weer aangehaald.” 
 
 

 
  
Nieuw bestuurslid Hans Hoftijzer 

“In 1969 werd ik op het Huygenspark bij Siemens op de afdeling Siemens Data aan-
genomen. Eerst als hardware-specialist bij Data en een aantal jaren Unidata. Daarna 
vervolgde ik mijn loopbaan als sales-support adviseur en teammanager bij Siemens-
Nixdorf, Siemens Data en Siemens IT Services. Op 1 januari 2004 werd mijn loop-
baan bij Siemens afgesloten na een 34-jarig dienstverband. In al die jaren heb ik  
een veelzijdige IT-ervaring opgedaan in de Siemens-vestigingen in Den Haag en 
Zoetermeer, maar ook in München en Konstanz. Ik heb altijd plezierig en constructief 
samengewerkt met Siemens collega’s in Nederland, maar ook daarbuiten. Siemens is 
in de loop van de tijd sterk veranderd, maar de onderlinge verbondenheid voel ik nog 
elke keer bij een bijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Siemens. In het 
bestuur van de VG Siemens wil ik daaraan graag een bijdrage leveren.”  
 
 
 

 
 
Onze samenwerking met PME 

Hans van Rooy op herhaling… 
Ons bestuurslid Hans van Rooy gaat de komende twee 
jaren ons Pensioenfonds PME opnieuw ondersteunen als 
lid van het Verantwoordingsorgaan (VO). Het fonds heeft - 
naast een bestuur - meerdere organen, zoals een Raad 
van Toezicht en een Verantwoordingsorgaan (VO). Dit 
orgaan wordt onder meer benoemd door de vakbonden en 
de Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden bij 
PME (VOG PME). John Hensen en Hans van Rooy zitten 
namens de VG Siemens in het bestuur daarvan. De VOG 
PME heeft op basis van de ledenaantallen het recht twee 
personen voor te dragen voor het Verantwoordingsor- 
gaan. Dat waren Arie Kortenhoff en Hub Wetzels. Door  
het recente overlijden van eerstgenoemde ontstond er  
een vacature die Hans - op verzoek van VOG PME – zal 
gaan vervullen. Hij was al eerder VO-lid van 2014 tot 2018. 
Het VG Siemens-bestuur ondersteunt hem in deze keus 
en wenst hem veel succes. 
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Dekkingsgraad boven 90% 
De actuele dekkingsgraad van het 
pensioenfonds PME steeg in het tweede 
kwartaal van 2020 van 86,4% naar 90,4%. 
Het belegd vermogen nam toe van € 52,0 
miljard tot € 56,3 miljard. Door de daling van 
de rente stegen de verplichtingen in waarde 
echter van € 60,1 miljard naar € 62,3 miljard. 
PME behaalde in het tweede kwartaal van 
2020 een positief rendement op haar 
vermogen van 8,5%. Inmiddels is de 
dekkingsgraad per eind augustus gestegen 
naar 93,0%. Deze verhoging kwam door een 
rentestijging in de afgelopen tijd. (PME) 
 
 
Pensioendebat in Tweede Kamer teleurstellend  
Dit is de mening van de co-voorzitters van de VG (Koepel van gepensioneerden) als het gaat om het 
Kamerdebat van 14 juli jl. over het pensioenakkoord. Een debat waarvoor de Kamer-leden van reces 
waren teruggekomen. Of daardoor de interesse van veel Kamerleden minder was en de voorbereidingen 
minimaal waren? Een aantal Kamerleden wist nauwelijks waarover het eigenlijk ging, sommige 
Kamerleden haalden slechts enkele krenten uit de pap die eigenlijk niets met aanvullende pensioenen te 
maken hadden. (Koepel van Gepensioneerden) 
 
Meer geld naar pensioenen 
Al jaren een onderbelicht probleem; er wordt te weinig pensioenpremie geheven. Veel pen-sioenfondsen 
verwachten daarom volgend jaar een hogere premie te moeten heffen bij werkgevers en werknemers. In 
meerdere sectoren proberen werkgevers de premiestijging nog te voorkomen of beperken. Dat kan door 
de pensioenregeling te versoberen. Werkne-mers krijgen dan een lagere pensioenopbouw in ruil voor 
hun premie. Maar dat zien de vakbonden lang niet altijd zitten. (NRC) 
 
Nieuwe pensioenstelsel beter in te richten.  
Dit betoogden economen Coen Teulings, Arnoud Boot en Paul de Beer kortgeleden in econo- 
menblad “ESB”. De afspraken uit het pensioenakkoord zijn op zich wel prima maar moeten  
wel worden aangepast. Ook andere deskundigen, zoals pensioenuitvoerder PGGM. zijn deze  
mening toegedaan. Er zitten in het pensioenakkoord nog een aantal problemen die relatief  
makkelijk verholpen kunnen worden. (ESB) 
 
Belastingadviseurs: belast bezit in plaats van inkomen uit bezit 
Dit is de uitkomst van een enquête onder de ruim 1500 Register Belastingadviseurs. De huidige 
vermogensrendementsheffing ligt onder vuur omdat ze als oneerlijk wordt beschouwd. Op dit moment 
zijn er nog geen fundamentele veranderingen op komst. Wel wil het kabinet vanaf 2021 de belastingvrije 
voet in box 3 verhogen, van € 30.000 naar € 50.000 vermogen. (FD) 
 
‘Nepkorting’ voor collectief verzekerden verdwijnt. 
Zo kopte het NRC op 23 september jl. Minister Tamara van Ark (Medische Zorg, VVD) schaft haar per 2023 
definitief af. Bijna twee derde van de verzekerden heeft een collectiviteitskorting – een korting op de basispremie 
voor groepen zoals werknemers van een bedrijf. Kortingen op aanvullende verzekeringen blijven toegestaan. De 
korting was door haar voorganger, de in maart afgetreden Bruno Bruins, per januari 2020 al verlaagd van 
maximaal 10 naar 5 procent. Hij noemde het een „nepkorting”, waarbij de premie eerst verhoogd wordt om deze 
verhoging vervolgens aan sommigen terug te geven alsof het een korting is. Individueel verzekerden betalen 
volgens de minister mee aan de korting van collectief verzekerden. (NRC) 



 
  

5	

Nieuwsselectie, speciaal voor pensionado’s                                                                  Jan van der Molen       
.     
Het nieuwe pensioenstelsel: 
Nog een lange weg te gaan… 
 
Waarom een nieuw stelsel? 
Het huidige stelsel belooft iets, maar maakt dat al jaren niet waar.  
Nu is het aanvullende pensioen dat werknemers opbouwen via hun werk-
gever, gebaseerd op een pensioenbelofte: u krijgt straks zo'n 70 procent 
van uw gemiddelde salaris. Daarvoor legt iedere werknemer iedere maand 
veel geld in en de werkgever betaalt mee. Maar het probleem is dat de 
pensioenfondsen deze belofte niet langer waar kunnen maken. Dat komt 
doordat het lastig is de prijs van deze belofte uit te rekenen. Daarbij spelen 
beursresultaten, de gemiddelde levensverwachting en de rente een rol. Uit-
eindelijk leidt dat tot de zogeheten dekkingsgraad: de verhouding tussen 
vermogen en verwachte verplichtingen. Is de dekkingsgraad 100 procent, dan zit er voor iedere euro die een fonds 
moet betalen ook een euro in de kas. Is die lager, dan komt het fonds op lange termijn geld te kort. Door de drama-
tisch lage rente, langere levensverwachting en tegenvallers op de beurs is de dekkingsgraad bij veel fondsen nu 
minder dan 90 procent. Dat betekent, ondanks die belofte: korten. Gepensioneerden krijgen dan minder geld, wer-
ken-den bouwen minder op. De zekerheid die de pensioenbelofte van het huidige stelsel suggereert, is dus schijn! 
 
Gaan we er eigenlijk wel op vooruit? 
Dat is wel de bedoeling van vakbonden, werkgevers en de overheid die dit nieuwe stelsel hebben bedacht. 
In plaats van al het pensioengeld op een grote hoop en één pensioenbelofte, is het de bedoeling dat iedereen een 
eigen pensioenpotje krijgt. Pensioenfondsen blijven bestaan en beheren het geld. Het wordt simpeler: het geld dat 
in de persoonlijke pensioenpot zit, wordt belegd, de resultaten kunnen mee- of tegenvallen en het resultaat daar-
van is straks het pensioen. Dat betekent meer risico voor de deelnemers, maar daar staat volgens ingewijden te-
genover dat dreigende kortingen van de baan zijn. Fondsen krijgen wat meer lucht om ruimhartiger uit te keren. 
 
Van rekenrente naar projectierendement 
De rekenrente verdwijnt dus.  
De hoogte van de premie en de uitkering stellen fondsen voortaan vast met een projectierendement, een verwacht 
rendement dat hoger zal zijn dan de huidige lage rente. Valt het tegen? Dan trekt iemand zijn of haar aandeel in de 
pot te snel leeg en gaat het pensioen in de jaren daarna stapsgewijs omlaag. Valt het mee, dan kan het omhoog. 
Hoe hoog dat projectierendement wordt, is nog niet duidelijk. Hoe hoger, hoe groter de kans op tegenvallers door 
te weinig premie of een te hoge uitkering. 
 
Projectierendement: hogere rekenrente? 
Het antwoord op die vraag hangt af van hoe persoonlijk en onzeker het nieuwe pensioen echt is.  
Het nadeel van een verhoging van de rekenrente in het huidige stelsel is dat fondsen dan rendementen uitbetalen 
die nog niet zijn behaald. Als gepensioneerden en werknemers in één pot zitten, zoals nu, gaat dit ten koste van de 
laatsten. En een te lage premie of uitkering gaat in een collectief stelsel ten koste van gepensioneerden. Kan dat 
ook gebeuren met het projectierendement? Als fondsen straks een te optimistisch projectierendement gebruiken, 
is de uitkering in het begin te hoog. Die zal dan in de jaren daarna sneller dalen, maar niet ten koste van het 
pensioenvermogen van de werkenden, is de theorie. Het aandeel in het vermogen is immers persoonlijk. 
 
Transitie is grootste knelpunt! 
Bedrijfstakpensioenfondsen willen het liefst dat iedereen verplicht naar het nieuwe stelsel overgaat. 
Met alle circa € 1500 miljard aan opgebouwde rechten: het zogeheten ‘invaren’. Zij zijn bang voor claims van deel-
nemers die oude zekerheden niet willen loslaten. Dat financiële risico willen zij niet dragen. Als de overheid invaren 
verplicht, komen de claims bij de staat. Maar dat wil het Ministerie van Financiën weer niet. Ook over de datum van 
de overgang is nog veel discussie. Richtsnoer is 2027, maar dat vinden vooral werkgevers te ver weg. En wat ge-
beurt er in de tussentijd? Volgens de huidige wetgeving moeten veel pensioenen volgend jaar omlaag. De dek-
kingsgraden van met name de grote bedrijfstakpensioenfondsen zijn te laag. Maar nog eens zes of zeven jaar de 
pensioenen niet indexeren, of zelfs verlagen, is voor de achterban van de bonden moeilijk te verteren. En bij deze 
lage rente gaan premies hard omhoog, dat wil bijna niemand. 
 
(Bron: NRC, Plus-magazine en FD) 
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Humor 
   

Lachen om pensioen, jawel… 
 

Pensioen is een serieuze zaak en zeker de afgelopen jaren valt 
er eigenlijk helemaal niet om te lachen. Dat was ooit nog wel het geval 

in de eenmalige Siemens Pensioenkrant van februari 1994, waarin onder meer 
vijf cartoons van ons redactielid Cees Willemse werden opgenomen. Deze ‘historische’ 

prenten kwamen naar boven tijdens het - mede onder Coronadruk – uitruimen van 
oude, stoffige archieven. Voor de liefhebbers  hieronder de tekeningen als  

aardigheidje, goed voor hopelijk een (glim)lach... 
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Kort 
 

Vernieuwing personeelswinkel 
De BSH personeelswinkel 
gaat veranderen. In het ko-
mende kwartaal zal BSH de  
3-merken shops (Bosch-
Siemens-Neff) samenvoegen 
tot één. Alle merken onder één 
dak en benaderbaar vanaf één 
platform. BSH wil de perso-
neelswinkel ook aantrekke-
lijker maken! Zodra er meer 
informatie is zullen we u op de 
hoogte brengen en houd ook 

onze website in de gate! We zijn zeer benieuwd! 
 
Actuele BSH-aanbiedingen 
De nieuwe BHS-aanbiedingen komen er weer aan. Om deze in te  
kunnen zien, dient u eerst op de bekende wijze in te loggen op onze 
website: www.vgsiemens.nl.  Ga naar het menu INLOGGEN/UIT- 
LOGGEN. Als u dat heeft gedaan worden de menu’s 'Personeels- 
winkels BSH (INLOGGEN)' en 'Actuele BSH-aanbiedingen (IN- 
LOGGEN)’ zichtbaar en kunt u verder aan de slag. Problemen?  
Neem dan contact op met redactie@vgsiemens.nl 

 
Siemens breidt uit in kankertherapie 
     Een bedrag van 14 miljard euro wil Siemens Healthineers betalen  
voor het Amerikaanse Varian Medical Systems, een van de markt- 
leiders op het gebied van kankerdetectie en -behandeling. Het gaat  
om de grootste overname in de geschiedenis van de Siemens-groep. 
Varian is groot in radiothe-
rapie (bestraling), na chir-
urgie en chemotherapie de 
belangrijkste behandel-
methode van kanker.In  
een toelichting wezen beide 
bedrijven op het groeiende 
aantal kankerpatiënten we-
reldwijd. Hoe pijnlijk ook,  
de ziekte betekent een 
groeimarkt.  
 
     Siemens Healthineers is 
groot in beeldapparatuur 
(zoals CT-scanners) en is 
samen met General Electric de belangrijkste concurrent van Philips.  
Varian heeft tienduizend werknemers, het hoofdkantoor staat in  
Palo Alto in Californië. De topman van Siemens Healthineers, Bern 
Montag, noemde de overname een ‘beslissende moment in de ge-
schiedenis van ons bedrijf’”. (NRC, 6 augustus.) 
 
 
 
 
 

 
 

 
Colofon 

 
 

VG Siemens 
Vereniging van Gepensioneerden 
en vervroegd uitgetredenen van 

Siemens Nederland N.V. 
 

Lidmaatschap 
Contributie € 11,00 per jaar 

banknummer: 
NL92 INGB 0005736399 
KvK-nummer: 27193268 

 
VG Siemens-website 

www.vgsiemens.nl 
 

Redactie 
Cees Willemse 

e-mail: 
redactie@vgsiemens.nl 

 
Secretariaat 

Gerard van der Kolk, 
Kastanjelaan 61 

2665 GA Bleiswijk 
Tel: 010-5211082 

e-mail: 
secretaris@vgsiemens.nl 

 
Penningmeester 
Gemma Schoots 

e-mail: 
penningmeester@vgsiemens.nl 

 
Ledenadministratie 
Jan van der Molen 

Red Debroystraat 28 
3069 ZJ Rotterdam 

e-mail: 
ledenadministratie@vgsiemens.nl 

 
Voorzitter 

John Hensen 
e-mail: 

voorzitter@vgsiemens.nl 
 

Drukwerk en verzending 
Siemens Nederland N.V. 

Den Haag. 
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