September ZOIB

PLATFORM TOEKOMSBESTENDTGHETD PENSTOEN FON DSEN (KNVG EN NVOG)

Wording en doelstellingen

1.

Algemeen

De deelnemers aan het platform zíjn vertegenwoordigers van verenigingen van
gepensioneerden van de volgende acht bedrijven:

Douwe Egberts, Ballast Nedam, TNO, Arcadis, DuPonUChemours, Rockwool, TDV en
Randstad.
De pensioencommissie van de KNVG/NVOG is bij dit overleg betrokken

ln het algemeen wil het platform zich inzetten voor:

o
o
.

De verbetering van de positie van gesloten pensioenfondsen
Het vezorgen van een schets voor de overgang van een gesloten fonds naar BPF of APF
De veóetering van de positie en rol van (verenigingen van) gepensioneerden bij gesloten
fondsen en APF'n of BPF'n.

2.

Agenda van het platform

2,1. lnformatie over transitieprocessen bii ondernemingspensioenfondsen naar
gesloten pensioenfonds, APF en BPF
. Opzetten databank gesloten fondsen en APF's, met name via de informatie via de
leden.

r Het uitwisselen van informatie en ervaringen door leden van het platform over
gesloten fondsen en APF'n BPF'n
r Het verzamelen van de (publieke) informatie die beschikbaar is over gesloten
fondsen en APF'n
o Het opzetten en beschikbaar stellen van een schets voor de overgang van een
gesloten fonds naar een APF en BPF

2.2.

Het adviseren van de bij de KNVG/NVOG aangesloten verenigingen van
gepensioneerden inzake gesloten pensioenfondsen en de overgang van
ondernemingspensioenfondsen naar een gesloten pensioenfonds, BPF of APF of
over de eventuele voortzetting als zelfstandig fonds

2.3.

Evaluatie van de verschillende transitieprocessen (gesloten pensioenfonds, APF
en BPF)
. Versterking en waarborgen van de positie van de gepensioneerden voor en na het
transitieproces.

2.4.

Het doen van voorctellen m.b.t. de verbetering en hetwaarborgen van de
medezeggenschap van gepensioneerden bij gesloten pensioenfondsen en zo
nodig bij een APF of BPF (via beihvloeding)
o Verbetering van de regelgeving rond de continuiïeit van gesloten pensioenfondsen.
rVerbetering van de regelgeving rond de samenstelling van het
belanghebbend enorgaan
o Verbetering en uitbreiding van de regelgeving rond de positie en ro! van de vereniging
van gepensioneerden bij de besluitvorming bij pensioenfondsen (communicatie met
bestuur van het pensioenfonds en het belanghebbendenorgaan)

2.5.

Het opzetten van een plan van aanpak voor een lobby-traiect
Waar wenselijk zal het Platform wensen met betrekking tot de lobby op relevante
ondenrerpen kenbaar maken aan het bestuur van de KNVG/NVOG

r

