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VGSiemens                
 

Nieuwsbrief 

 
 

Jaargang 21/ nummer 3 / december 2020 
 
 

Enquête Algemene Leden Vergadering 2021 
Volgend jaar in april zou normaliter onze traditionele jaarvergadering 
worden gehouden. Gezien de huidige Coronacrisis ziet het er echter niet 
naar uit dat deze vertrouwde bijeenkomst zal kunnen plaatsvinden. Het  
VG Siemens-bestuur is zich daarom aan het beraden over alternatieven 
om onze leden te informeren over het reilen en zeilen van onze vereni-
ging. Een digitale bijeenkomst, in de vorm van een livestreaming, zou een 
mogelijke optie kunnen zijn. Via een extra nieuwsbrief hebben wij begin 
december 2020 alle leden waarvan het mailadres bij ons bekend is, hier-
over via een kleine enquête om hun mening gevraagd. Pagina 3. 
 

 

Korte terugblik op 2020 
De Coronacrisis heeft ook onze vereniging dit jaar parten gespeeld. Dat 
begon eigenlijk al in maart net voor de uitbraak. Onze geplande ledenver-
gadering telde toen aanzienlijk minder deelnemers dan in voorgaande jaren, 
omdat men logischerwijze niet het risico wilde lopen om besmet te worden. 
In de korte terugblik op 2020 op de volgende pagina zijn summiere 
samenvattingen van de ALV en van het 20-jarig bestaan van onze vereni-
ging te vinden. Ook de uitgaven van onze nieuwsbrieven (digitaal en pa-
pier) in dit bijzondere jaar worden even aangehaald. Eveneens wordt  
iedereen er nog even aan herinnerd dat op onze website de nodige  
nuttige informatie over pensioenzaken is te vinden. Pagina 2 

 

Nieuwe webshop BSH 
Nieuws voor al onze leden over de BSH Personeelswinkel: achter de 
schermen is hard gewerkt aan een nieuwe webshop met veel voordeel 
en meer gebruikersgemak voor jullie als klant! Met als resultaat één BSH 
Personeelswinkel voor de merken Bosch, Siemens en NEFF. Deze besloten 
shop is gelanceerd onder de naam BenefitsByBSH, waarbij de leden direct 
toegang krijgen tot alle merken en producten van BSH. De shop vervangt 
daarmee de huidige personeelswinkels van Bosch, Siemens en NEFF. Zie 
voor meer informatie de homepage van onze website www.vgsiemens.nl > 
VG Siemens-zaken > Personeelsaanbiedingen. Pagina 4 
 

 

Nieuwsselectie, speciaal voor pensionado’s  
In onze halfjaarlijkse nieuwsbrief proberen wij steeds weer een soort 
samenvatting van al het pensioennieuws te geven. Door de overweldigen-
de hoeveelheid aan informatie is het vaak lastig om door de bomen het bos 
te kunnen zien. Ook nu weer heeft onze redacteur Jan van der Molen zijn 
best gedaan om een aantal berichten te selecteren die voor onze leden 
interessant kunnen zijn. Belangrijke tip blijft natuurlijk dat er her en der  
op internet ook andere bronnen zijn te vinden die op hun eigen wijze aan 
nieuwsgaring doen, zoals de websites van ons pensioenfonds (www.metal-
elektropensioen.nl) en van de KG (Koepel Gepensioneerden) www.koepel-
gepensioneerden.nl). Pagina 5 
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Bestuursnieuws 
 
 

Korte terugblik op 2020 
 

Algemene Ledenvergadering 2020 
Op zaterdag 7 maart 2020 werd in het Van der Valk hotel Den Haag-Nootdorp de 
algemene VG Siemens-ledenvergadering gehouden. Er hadden zich 126 leden 
aangemeld, maar 13 leden hadden zich al schriftelijk afgemeld en 30 leden waren - 
zonder afmelding - niet aanwezig. De Coronacrisis was toen net in een pril stadium. Er 
waren aanzienlijk minder deelnemers dan in voorgaande jaren, omdat men logischerwijze 
niet het risico wilde lopen om besmet te worden. Voorzitter John Hensen gaf een korte 
politieke beschouwing van het huidige pensioen-landschap en van de positie van de 
gepensioneerden ten opzichte van de werkende Nederlanders. Gastsprekers waren 
Remi Smeets en Ab van der Touw. Op onze website is meer informatie te vinden over 
deze bijeenkomst. 
 

 
.  
 

Mijlpaal: 20-jarig bestaan (VG Siemens) 
In april 2020 bestond onze Vereniging van (vervoegd) Gepensioneerden van Siemens 
twintig jaar. In 2000 werd de vereniging opgericht en werd er gestart met 500 leden. In 
2009 werd het hoogste aantal geregistreerd (1000). Feit is dat de tellerstand door allerlei 
oorzaken nu lager is (857). We krimpen wel, maar zijn nog steeds springlevend om onze 
doelstellingen te realiseren: onze eigen identiteit in stand houden en waar mogelijk invloed 
verwerven binnen het PME. Een zo groot mogelijke vereniging is daarbij van groot belang. 
Daarnaast kan een grote VG Siemens via de KG (Koepel Gepensioneerden) invloed uit-
oefenen op de behartiging van de belangen van ons ouderen.  
 

 
 

Uitgaven nieuwsbrieven (digitaal/papier) 
 
De VG Siemens-nieuwsbrief, officiële uitgave van de Vereniging van Gepensioneerden 
van Siemens Nederland, is dit jaar drie keer uitgekomen (januari, september en december 
2020). De digitale versies zijn in principe terug te vinden op www.vgsiemens.nl  > Nieuws 
2020 > Nieuwsbrieven + Archief nieuwsbrieven (halfjaar). Onze halfjaarnieuwsbrief werd 
dit jaar aangevuld met een digitaal maandbericht (7x). Verzending vond plaats naar 
geregistreerde leden mét internet. Om hen tussentijds kort en bondig te kunnen informeren 
over actuele zaken die van belang kunnen zijn. Ook deze maandberichten zijn allemaal 
terug te vinden in het Archief Nieuwsbrieven (maand). 
 

 

Coronaproof bestuursvergadering… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bestuursvergadering in het Van der Valk hotel Den Haag-Nootdorp 7 oktober 2020 
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Bestuursnieuws.                                                                                                                           .      

 
Mogelijk ledenvergadering in digitale vorm 

Uitslag enquête Ledenvergadering 2021 
Volgend jaar zou in maart of april normaliter onze traditionele jaarvergadering worden gehouden. 
Gezien de huidige stand van zaken met betrekking tot de Coronacrisis ziet het er echter niet naar 
uit dat deze vertrouwde bijeenkomst zal kunnen plaatsvinden.  
 
Begin december hebben wij uw mening gepeild 
over het mogelijk houden van een Algemene 
Ledenvergadering (ALV) in digitale vorm. Wij 
hebben dit gedaan door het versturen van een 
tussentijdse nieuwsbrief met daarin een link naar 
een speciale enquête. Van bijna 700 leden heb- 
ben wij een e-mailadres en daarvan heeft 75% 
deze nieuwsbrief geopend, 165 leden hebben  
de enquête ook daadwerkelijk ingevuld. Zie 
onze website voor meer informatie. 
 

Planning 
In de afbeelding hieronder staan de uitkomsten 
van de eerste drie vragen. Onze vraag naar uw 
mening over vorm en inhoud leverde het beeld op 
dat u graag een goed georganiseerde livestream 
wilt zien, niet te langdradig en met interessante 
sprekers. Het VG Siemens-bestuur heeft besloten 
om met deze resultaten aan de slag te gaan en te 
streven naar het in maart 2021 organiseren van 
een ALV in digitale vorm. Wordt vervolgd.



  
4	

Personeelswinkels 
      
Voor de merken Bosch, Siemens en Neff 

Nieuwe webshop BSH 
 
Nieuws voor al onze leden  
over de BSH Personeelswinkel:  
achter de schermen is hard   
gewerkt aan een nieuwe web- 
shop met veel voordeel en  
meer gebruikersgemak voor 
jullie als klant! Met als resul- 
taat één BSH Personeelswinkel 
voor de merken Bosch, Sie- 
mens en NEFF. Deze besloten  
shop is gelanceerd onder de 
naam BenefitsByBSH, waarbij 
de leden direct toegang krijgen 
tot alle merken  en producten  
van BSH. De shop vervangt de 
huidige personeelswinkels van  
Bosch, Siemens en NEFF.  
  
                                                                                                    

 

Publicatie van BSH Huishoudapparaten B.V. – december 2020 
 

Zie www.vgsiemens.nl > Personeelsaanbiedingen 
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Nieuwsselectie, speciaal voor pensionado’s                 Jan van der Molen.    

  

Nederlandse staat voor de rechter... 
Stichting Pensioen Behoud 
(SPB) en ouderenorganisatie 
KBO-Brabant dagen de Neder-
landse staat voor de rechter.  
 
De staat eist ten onrechte dat 
pensioenfondsen grote buffers 
aanhouden. Daardoor worden 
pensioenen al jaren niet verhoogd, 
terwijl er wel voldoende geld voor 
is. Dat hebben de Stichting 
Pensioen Behoud (SPB) en 
ouderenorganisatie KBO-Brabant 
eind november betoogd voor de 
rechtbank in Den Haag.  
De strijd draait om de vraag hoe 
hoog de buffers van pensioen-
fondsen zouden moeten zijn. 
Daarvoor is van belang of een 
uitkering gegarandeerd is of niet. 
Als dat wel het geval is, moet een 

pensioenfonds hoge buffers aan-
houden om tegenvallers te kunnen 
compenseren. Dat heeft dus de 
overheid bepaald. In werkelijkheid 
zijn de pensioenen helemaal niet 
gegarandeerd. Sterker nog, de 
koopkracht loopt al tien jaar terug, 
inmiddels al 25%. Dus vanwaar die 
hoge eisen… De landsadvocaat 
betwistte deze opvatting. Volgens 
hem is er wel degelijk sprake van 
een gegarandeerde uitkering. Dat 
die belofte niet altijd wordt waar 
gemaakt, doet daar niets aan af. 
“De Pensioenwet staat korting op 
de uitkering alleen toe als uiterst 
redmiddel. Eerst moet aan andere 
knoppen worden gedraaid, bijvoor-
beeld met een herstelplan. Dit is  
echt anders dan een regeling 
waarbij geen toezegging wordt 

gedaan over de hoogte van de 
pensioenuitkering.''  
 

 

Uitspraak rechtbank volgt op 
woensdag 10 februari 2021. 

 

 

Nog steeds kans op lager pensioen… 
Pensioenregels worden  
langdurig versoepeld, kans  
op lager pensioen is voorlo-
pig echter niet uit te sluiten. 
Dat was de teneur in recente 
krantenpublicaties.  

 

De pensioenfondsen mogen de 
komende jaren een lagere onder-
grens hanteren voor pensioenverla-
gingen. Echter, andere regels zullen 
strenger worden. De pensioen-
regels worden blijvend versoepeld 
tot de overgang naar het nieuwe 
stelsel. Dit om de kans op pen-
sioenverlagingen te verkleinen. 
Minister Wouter Koolmees wil 
fondsen toestaan om 5 procent te 
weinig geld in kas te hebben zodra 
zij overstappen op het nieuwe 
stelsel. Hun zogeheten dekkings-

graad is dan 95 procent. Eind dit 
jaar is die ondergrens 90 procent.  
 
Naar verwachting stappen de 
meeste pensioenfondsen tussen 
2024 en 2026 over op het nieuwe 
stelsel. Het zogenaamde ‘invaren’. 
Vanaf dat moment hoeven ze 
minder geld op te potten in grote 
reserves, omdat ze werknemers 
geen toezegging meer doen over 
de hoogte van hun toekomstige 
uitkering. Ook in de jaren vóór de 
overgang moeten fondsen met een 
dekkingsgraad van 95 procent 
eindigen. Een fonds dat op Oude-
jaarsdag een dekkingsgraad van 
onder de 90 procent heeft, moet 
direct de pensioenen verlagen. 
 
Nieuw is dat pensioenfondsen ook 
sneller pensioenverhogingen 
mogen uitdelen. Nu hebben zij een 
dekkingsgraad van 110 procent 
nodig om de uitkeringen aan 
gepensioneerden en de opbouw 
door werknemers deels te com-
penseren voor de inflatie. Dat  
wordt 105 procent. Het blijft de 
komende jaren spannend, sommige 
pensioenfondsen bevinden zich nu 
al rond de kritieke dekkingsgraad 
van 90 procent.  

De komende jaren komen daar 
strengere rekenregels bovenop,  
die hun dekkingsgraad met zeker  
6 procentpunt kunnen verlagen.  
Dit betreft een nieuwe methode om 
de ‘rekenrente’ mee te bepalen. 
Daardoor gaat de rekenrente 
omlaag en moeten fondsen erop 
rekenen dat hun geld langzamer 
aangroeit dan eerder verwacht. De 
strengere regels, die toezichthouder 
De Nederlandsche Bank vorig jaar 
al aankondigde, mogen fondsen wel 
stapsgewijs invoeren. De eerste 
stap, per 1 januari volgend jaar, zal 
de dekkingsgraden naar schatting 
zo’n 1,5 procentpunt laten dalen. 
 
Werkenden zullen de verande-
ringen in pensioenland ook gaan 
merken. Bij PFZW stijgt de premie 
in januari ruim 6 procent, en het jaar 
daarop nog eens 3 procent. ABP 
voert een verhoging van 4 procent 
door. Ook bij PME en PMT en tal 
van kleinere pensioenfondsen gaat 
de premie omhoog. De dekkings-
graad van het PME was in novem-
ber 96,3%, ons pensioenfonds 
presteerde daarmee beter dan 
andere grote pensioenfondsen 
zoals PMT, ABP en PFZW.   
                  (Bron: NRC, AD, FD en  NOS)
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Slagvaardige Siemens-senioren                                                                                       Rob Tol .                                                                                                     
 

‘Het beste dat de geschiedenis 
ons nalaat, is het enthousiasme!’ 

 
“Sinds een aantal jaren ben ik 
met plezier lid van de Vereniging 
van Gepensioneerden Siemens. 
Hiervoor wist ik niet dat ook  
mensen die niet tot aan hun 
pensioen bij Siemens werkten 
ook lid konden worden!”, zegt 
Rob Tol, ons nieuwe bestuurslid. 
 
“Ik ben in 1999 ondernemer ge-
worden. In contacten met mijn 
klanten heb ik het trouwens vaak 
over mijn fantastische Siemens 
periode. Zo vaak dat ik ze vroeg om 
mij te corrigeren als ik het 'weer' 
over Siemens had. Recent ben ik 
bestuurslid van de VG Siemens 
geworden.” 
 

Film ‘In Zee’ 
Tijdens de laatste algemene ver-
gadering in maart dit jaar kwam ik  
in gesprek met Arnold Knoppert.  
De aanleiding was dat ik de film  
‘In Zee’ zocht die net gemaakt  
was toen ik in dienst kwam rond 
het 100-jarig jubileum van Siemens 
Nederland. Een actueel item waar 
de pers vorig jaar, mede in verband 
met windmolens en circulaire eco-
nomie, veel over schreef.  
 

Ik heb half dit jaar een Coronaproof 
afspraak gemaakt met Arnold (79) 
in zijn historisch archief in de kelder 
van het nagenoeg lege hoofdge-
bouw van Siemens Nederland aan 
de Prinses Beatrixlaan. Hier heb ik 
van 1979 tot 1992 gewerkt, alvo-
rens ik tot 1998 naar Siemens 
Nixdorf (SNI) ging. 
 

Compleet archief 
Ik had twee dozen met allerlei 
communicatie- en publicatie- 
materiaal uit deze periode bij mij 
omdat Arnold had gezegd dat hij 
dat wel kon gebruiken. Daar aan-
gekomen wist ik niet wat ik zag. 
Een compleet archief met zelfs 
persoonlijke mappen. Ook nog van 
mij en mijn afdeling destijds. Zelfs 
van het industriële magazine Siefor-
matie waar ik verantwoordelijk voor 
was. Het 20-jarig jubileumnummer 
(dat ik ook bij mij had) zat met  
allerlei foto’s netjes in een map. 
Veel heeft hij gewoon netjes in  
zijn archiefkasten en stellingen.  
In principe pakt hij alles aan met  
de vermelding dat doublures even-
tueel worden geroutineerd of –  
in overleg - worden vernietigd. 

Historisch materiaal 
Je ziet er foto’s van oud-directeu-
ren, gebouwen, maar ook allerlei 
radiologische apparaten, producten 
uit de tijd van Siemens&Halske, 
lampen o.a. van Osram, alsmede 
meetapparatuur en rtv’s. Maar ook 
gsm’s (toen autotelefoon genoemd) 
uit mijn tijd dat Siemens Nederland 
nog zo’n negen divisies had. 
Medische Techniek zat toen nog in 
Amsterdam en de productie van 
laag-, midden- en hoogspan-
ningskasten vond plaats in de 
Binckhorst. Later in Zoetermeer, 
waar ik bij Siemens Nixdorf (SNI) 
verantwoordelijk was voor de 
afdeling Communicatie. Met trots 
toonde Arnold daarom wat compu-
terschijven van Siemens Data,  
pc’s en laptops van SNI.  
 

Enthousiasme 
Kortom: in het Siemens-archief  
krijg je een leuk inkijkje in 150 jaar 
Siemens Nederland. Heb je in de 
huidige Coronatijd ook opruiming 
gehouden en kwam je interessante 
zaken van Siemens tegen? Neem 
dan contact op via arnold.knoppert 
@siemens.com en wie weet zit hij  
verlegen om zaken die jij wilde op-
ruimen, zoals ik half dit jaar! Van  
de film In Zee had hij zelfs de 16 
mm versie en de projector (ook van 
Siemens). Nu nog een video maar 
liefst een dvd ervan. Goethe zei  
niet voor niets: “Het beste dat de 
geschiedenis ons nalaat, is het 
enthousiasme dat zij veroorzaakt!” 
 
 
 

 
 
Foto-impressie van het Siemens-archief 

anno 2020, waarin Arnold Knoppert al sinds 
jaar en dag actief is. Een kijkje nemen is 
altijd mogelijk, maar neem daarvoor wel 

vooraf tijdig contact met hem op. 
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Van de voorzitter                                                                                                 .           John Hensen 

 
‘Vreemd land…’ 
 
     Het is niet altijd te bevatten dat ons overkomt wat wij nu om ons heen 
zien gebeuren. Wij konden het jaar nog beginnen met de wens op een 
gezond en gelukkig jaar 2020. Hoe anders pakte dat uit! We werden over-
vallen door een pandemie en weg was de rust. Het land begon te schud-
den, de regering struikelde over zichzelf en de gebarentolk werd het rust-
punt. De mensen raakten in grote onrust, de onvrede nam toe en het 
gedrag werd soms schandalig. 
 
                           Gelukkig was er in de gezondheidszorg sprake van  
                             standvastigheid en verantwoordelijkheid, waarvoor alle  
                               hulde. Onze regeerders hebben zich niet van hun  
                                  sterkste kant getoond, maar dat was in de meeste  
                                      landen niet anders. Zou men daar nog met een  
                                        zekere mildheid over kunnen denken, ronduit  
                                         te verwerpen was het denken en handelen met 
                                 betrekking tot het zogenaamde toeslagenschandaal! 
             Het spreken over het gebrek aan ‘rechtstatelijkheid’ in andere 
landen lijkt vaak veel eenvoudiger dan toepassing in eigen land. 
 
     Ook op het gebied van de energieproblematiek zijn we niet veel ver-
der gekomen in een jaar tijd. Zo wil half Europa aan het gas, al of niet 
geleverd door Rusland of de Verenigde Staten, en moeten wij ervan af. 
Bovendien komt de huizenbouw niet van de grond en wordt het met de 
wegen ook niks. 
 
     Om dicht bij huis te blijven is ook Siemens aardig uit het zicht verdwe-
nen. Het gebouw is leeg, door corona, we komen er niet meer en weten 
nauwelijks wie er nog in thuis horen. Toch blijft dat gevoel voor Siemens. 
Alles overziende komt het gezegde weer boven: ‘Het verleden is als een 
vreemd land waar heel veel anders is’. 
 
     Eén ding blijft echter hetzelfde en dat is ons pensioen. Al tien jaar, 
geen indexatie! Waarom staat het Malieveld niet vol met gepensioneer-
den? Die hebben wel iets anders aan hun hoofd. In ieder geval zal er  
waarschijnlijk ook nu geen korting plaatsvinden. Voor de volhouders 
onder ons: in 2026 lonkt de glorie! Met inmiddels 1800 miljard in de  
knip er 15 jaar over doen om wat recht te zetten, ook hier HULDE! 
Ondanks alles een goed en gezond 2021 gewenst! 
 

 

Kerstwensen 

 
 

             
           
            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. 
 
 
 
 
 

    VGSiemens 
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