Nieuwe leden voor de Vereniging voor Gepensioneerden Noblesse.(VGN)
Zowel de VGN alsmede de leden van de “Belangencommissie DL” zijn van
mening dat het voortbestaan van deze instanties zinvol is . Tijdens de algemene
leden vergadering van 19 april 2016 hebben de aanwezige leden van de VGN
zich unaniem uitgesproken om zowel de VGN alsmede de Belangencommissie te
laten voortbestaan.
Immers nog steeds ontstaan situaties die kunnen leiden tot ongewenste
aanpassing van pensioenrechten. Het gezamenlijk optrekken om
pensioenbelangen veilig te stellen blijft vooralsnog een goede zaak .
Al enige jaren hebben zich geen nieuwe leden aangemeld bij de VGN, en het
bestuur veroudert alsmaar; een punt van zorg.
Toch zijn er natuurlijk “nieuwe gepensioneerden” bijgekomen doordat hun
status van werknemer met pensioenrechten (“slaper”) bij Delta Lloyd is
ingewisseld voor een tot uitkering gebracht pensioen. Het zou “prachtig” zijn als
deze nieuwelingen zich zouden melden als nieuw lid van de VGN, en zodoende
ook “verjonging” mogelijk maken. Natuurlijk kunnen ook gewezen deelnemers en
eventuele andere aanspraakgerechtigden zich melden als lid van de VGN en zich
t.z.t. beschikbaar stellen als te kiezen lid van het bestuur of de
belangencommissie.
Om in bepaalde situaties eventuele kosten te kunnen opvangen voor het
gebruikmaken van deskundigen, is een reservepotje aanwezig en wordt tevens
een geringe contributie geheven. Jaarlijks wordt de contributie in overleg met de
Algemene Ledenvergadering vastgesteld. In 2015 bedroeg de contributie 5 euro
per jaar en voor 2016 is een zelfde bedrag vastgesteld door de Algemene
Ledenvergadering.
Graag nodigen wij U uit zich te melden als nieuw lid van de VGN.

Een korte geschiedenis
In 1997 werden door Unilever al haar chemie - activiteiten overgedaan aan ICI.
Als direct gevolg daarvan werd voor betrokken werknemers in Nederland een
nieuw Bedrijfspensioen worden opgericht: ICI- Pensioenfonds Noblesse.
Vijf bedrijven (Quest, Unichema, National Starch, Vinamul en Crosfield) traden
gezamenlijk als sponsor op.
Voor de werknemers van deze bedrijven ontstond aldus een nieuwe zekerheid
met recht op een gelijkwaardig pensioen ( het bestaande reglement van het
Unilever pensioenfonds Progress werd één op één overgenomen).
Inde periode 2002-2008 zijn alle “sponsoren” door andere bedrijven
overgenomen van ICI, en daarmee werd Noblesse een gesloten pensioenfonds.
Om blijvend de belangen van de deelnemers te “bewaken” werd door de
gepensioneerden van Noblesse in 2008 een vereniging voor Gepensioneerden
van Noblesse opgericht (VGN).
De doelstelling van de VGN
De doelstellingen van de VGN zijn vastgelegd in artikel 2 van de statuten van de
VGN:
artikel 2: Doelstellingen
1.

De vereniging stelt zich ten doel:
a. de behartiging van de belangen van haar leden en van degenen die
(aspirant-)lid kunnen zijn (hierna te noemen “leden”), in het bijzonder met
betrekking tot de huidige of toekomstige aanspraken op pensioen uit
Stichting Pensioenfonds “Noblesse” en / of haar opvolgers (hierna te
noemen “het pensioenfonds”);
b. het bevorderen en in stand houden van contacten tussen de leden.

Van Pensioenregeling naar verzekerde regeling.
Het langdurig voortbestaan van het gesloten pensioenfonds Noblesse werd door
het Noblessebestuur, de deelnemersraad en de VGN als onrealistisch en ook
minder gewenst beoordeeld.

Het bestuur en de deelnemersraad van Noblesse hebben gezamenlijk (na
langdurig beraad en raadpleging van vele deskundigen en deelnemers) besloten
de pensioenrechten van deelnemers van Noblesse over te dragen naar de
verzekeringsmaatschappij Delta Lloyd, waarbij het pensioenreglement van
Noblesse één op één werd overgenomen. De jaarlijkse indexatie van de
uitkeringen werd vastgesteld en gegarandeerd op 100% van de Europese
Inflatie-index ex Tobacco.
De pensioenvereniging Noblesse hield daarmee op te bestaan, en de verzekerden
kregen allen een individueel contract met Delta Lloyd.
Bij de overdracht van de rechten is overeengekomen door Delta Lloyd, Noblesse
en de VGN , een ”Commissie Belangenbehartiging Pensioengerechtigden
Noblesse” op te richten om de belangen van alle pensioengerechtigden te
behartigen (d.w.z. gepensioneerden, gewezen deelnemers en eventuele andere
aanspraakgerechtigden waarvan de waarde van de pensioenrechten en de
pensioenaanspraken van Noblesse zijn overgegaan op de verzekeraar Delta
Lloyd).
Voor de commissie is een huishoudelijk reglement opgesteld waarin o.a. taak en
doelstellingen van de commissie zijn weergegeven (zie verder bijlage 2).
Om de werkzaamheden van de Commissie mogelijk te maken is ten tijde van de
overgang een bedrag van € 50.000- ter beschikking gesteld; bij afspraak is
geregeld dat dit bedrag door de VGN wordt beheerd en dat jaarlijks
verantwoording door de Commissie wordt afgelegd aan de algemene
ledenvergadering van de VGN.
Het overleg tussen de Commissie en vertegenwoordigers van Delta Lloyd
verloopt goed; het belang van beide partijen kan op professionele wijze worden
uitgelegd en gezamenlijke oplossingen kunnen worden (en zijn) bereikt.
Toch kunnen wij ons voorstellen dat er in de toekomst opnieuw situaties
ontstaan die zorgvuldig overleg noodzakelijk maken waarbij mogelijk hulp van
externe deskundigen (of dienstverlening) noodzakelijk is (eventuele kosten
kunnen worden gedekt uit het saldo van de Vereniging of Belangencommissie).
En om díe reden is voortbestaan van VGN en Commissie van belang, en daarbij
geldt natuurlijk ook: hoe meer leden hoe sterker het effect op het te nemen
besluit.

Zowel het bestuur van de VGN als de leden van de Belangencommissie hopen
dan ook op een mooie aanwas van nieuwe leden, mede met het oog op de
broodnodige “verjonging”, zoals al eerder aangegeven.
U kunt zich aanmelden via de VGN secretaris:
Jaap van Dijk
E mail adres: jac-van-dijk@ziggo.nl

