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Wat doet de VHP voor de gepensioneerde leden? 

Deze gewetensvraag krijgen we regelmatig van onze gepensioneerde leden en leden die met pensioen 
gaan.  

Van de bijna 400 leden die de VHP heeft, zijn er ongeveer 80 gepensioneerd dus een aandeel van zo’n 
20% en dat is best veel. Tot enkele jaren geleden werden de gepensioneerde leden beschouwd als 
donateurs die uit loyaliteit lid bleven en waarschijnlijk was dat ook zo. Met onze aansluiting bij de VCP 
is er meer aandacht voor gepensioneerden gekomen. We moeten aan de koepel ook voor 
gepensioneerde leden contributie afdragen, waarbij de vraag aan de VCP was wat ze dan voor de 
gepensioneerden kunnen betekenen. Ze claimen ook de belangen van gepensioneerden te behartigen, 
dat claimen alle vakbonden. Dit blijkt in het pensioendebat niet altijd even duidelijk en ook bij het 
afspreken van een nieuwe pensioenregeling (lokaal) is dat niet (helemaal) het geval. We moeten de 
VCP er wel af en toe aan herinneren dat ze ook voor gepensioneerden opkomen. 

Met bovenstaande ontwikkeling kwam ook het onderwerp bij onze eigen club op de agenda ‘wat 
kunnen we voor onze gepensioneerden betekenen?’ en dan iets meer dan ‘betrokken blijven bij het 
bedrijf’. 

We hebben als VHP-bestuur geprobeerd wat uitgangspunten te formuleren om invulling te geven aan 
de belangen van onze gepensioneerde leden, uiteindelijk resulterend in uitgangspunten voor ons 
beleid op het pensioendossier. Dit moet nog verder gebracht worden (ALV) maar het bestuur is het op 
hoofdlijnen eens over de volgende punten: 

 VHP Tata Steel vindt dat er binnen de deelnemers van SPH geen verschil in belangen mag zijn 
en zal niet akkoord gaan met regelingen die zo’n verschil toch veroorzaken. VHP Tata Steel 
maakt zich er sterk voor dat bestaande regelingen die niet aan dit uitgangspunt voldoen, 
aangepast zullen worden. 

 VHP Tata Steel zet zich ervoor in dat afspraken op pensioengebied voor werkenden, ook 
daadwerkelijk geëffectueerd worden als ze eenmaal met pensioen zijn.  

 VHP Tata Steel vindt solidariteit een belangrijk principe. Wat voor gepensioneerden bereikt is, 
moet ook nu en in de toekomst mogelijk zijn voor de actieve deelnemers. 

Dit lijken evidente punten maar in de uitwerking kan dat toch discussies opleveren. We gaan dit nog 
verder uitwerken maar met alle actuele zaken die de aandacht vragen, verdwijnt dit geregeld van de 
agenda. 

Overigens zijn de meeste gepensioneerde leden ook lid van de VOHM en het is belangrijk om in beide 
geledingen mee te denken en zo mogelijk te sturen. De vakverenigingen hebben tot op heden meer 
invloed in het nationale pensioendebat, alhoewel de KG (Koepel Gepensioneerden) steeds meer 
terrein verovert. Om ook via de vakverenigingen invloed uit te kunnen oefenen, is het van belang dat 
het VHP-collectief gepensioneerden zo groot mogelijk is. 
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Het bestuur heeft al besloten wat meer specifiek voor gepensioneerde leden communicatie op te 
zetten. Deze eerste nieuwsbrief voor gepensioneerden is daar een voorbeeld van. Ook sturen we de 
bedrijfskrant door naar onze gepensioneerde leden. 

Al met al:  

Het directe profijt van een lidmaatschap als gepensioneerde is betrokken blijven bij het bedrijf en 
meekrijgen wat er onder de actieven leeft. 

Indirect profijt is er in de vorm van het invloed uitoefenen via de vakverenigingen op het pensioendebat 
(maar dan zouden de gepensioneerde leden zich eigenlijk wat meer moeten roeren). 

Het zou mooi zijn als alle VHP-ers die met pensioen gaan, lid blijven. 

 

Aanvullende ideeën? 

Heeft u als gepensioneerd lid nog aanvullende ideeën op bovenstaande. Bent u het er wel of niet mee 
eens of wilt u een nadere toelichting? Laat het ons weten, in onze volgende nieuwsbrief besteden we 
daar dan aandacht aan zodat alle gepensioneerde leden meekrijgen wat onze reactie is. Om deze reden 
zullen we niet direct op uw inbreng reageren, tenzij de inhoud daar aanleiding toe geeft. 

 

 

 

Als er n.a.v. deze nieuwsbrief vragen zijn of behoefte is aan nadere toelichting kan dit kenbaar gemaakt worden aan het 
bekende adres info@vhptatasteel.eu 


