Pensioen persoonlijk

‘Het moratoriumtekort wordt
opgelost en daar
ben ik blij mee’
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Was dat een zelfstandig APW of konden we beter

mee, de een iets armer dan de andere, maar dat

aansluiting zoeken bij een verzekeraar of een

woog toentertijd allemaal niet zo zwaar.

bedrijfstakpensioenfonds?

Midden jaren negentig werden al die kleine
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PGB een sterkere daling in dekkingsgraad dan
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werkgever en de vakbonden hebben toen een
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genoeg bij elkaar. Het verschil neemt PGB

verliezen hun eigen pensioenfonds dat dichtbij

voor stapje overeind, hoewel ook toen soms de

enthousiast is hij echter over de overeenkomst
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‘Dat gat zat iedereen de afgelopen jaren dwars.
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Wegener (werkgever en werknemer) betaalt de
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kennis te behouden. Een ander minpuntje is
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komende acht tot tien jaar extra premie aan PGB

Het is duidelijk. Arnold Verplancke is content met

wellicht dat rechtstreekse invloed via de deel-
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nemersraad tot het verleden behoort.
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van APW 102 en die van PGB 109 procent.

De deelnemersraad van PGB is samengesteld

‘Dat betekent dat onze deelnemers in een
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Arnold Verplancke, secretaris van het

pensioenfonds terechtkomen dat ruim uit de

de werkgeversorganisaties. Verder kan Arnold

APW-bestuur vertelt dat al eens eerder is

onderdekking weg is. Het gevaar van korten op

Verplancke niks negatiefs bedenken.

onderzocht of APW niet beter met PGB kon

de pensioenen is dus geweken, aangenomen dat

‘Aan de hoofdmoot van de regeling verandert

samengaan. ‘De voordelen van schaalgrootte

die dekkingsgraad stabiel blijft.’ Hij denkt even na

niks. De verschillen die er zijn, worden zoveel

konden ons toen al niet ontgaan. In die tijd liepen

en zegt dan: ‘We gaan over naar een groter en

mogelijk gecompenseerd.’ Volgend jaar neemt

de dekkingsgraden van APW en PGB echter zo

sterker pensioenfonds dat, afgezien van 2008,

het bestuur afscheid. ‘De jaarrekening nog en de

uiteen, dat we het financiële verschil op geen

altijd beter heeft gepresteerd. Het is een

liquidatie en dan houdt het op.’ Het klinkt toch

enkele manier konden dekken.’ In die zin bracht

professionele, grote organisatie. Het is voor een

een beetje weemoedig…

De directie en de COR van Wegener zijn, net als het bestuur van APW, blij dat het pensioenfonds een goed onderkomen
vindt bij PGB. Koos Boot, Jos van Rijsingen en Arnold Verplancke waren betrokken bij de weg ernaartoe en geven hun visie.

Koos Boot, financieel directeur van Wegener
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