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Resultaat van de mededeling in onze nieuwsbrief nummer 87. 
In onze nieuwsbrief nummer 87 hebben we als bestuur medegedeeld dat er was besloten de 
briefpost in het vervolg alleen aan diegenen te sturen die een geldelijke bijdrage hebben 
geleverd. Dit als gevolg van de steeds hoger wordende druk en porto kosten. Het resultaat 
was helaas een klein aantal reacties. Van de 635  leden die tot heden briefpost van VDG 
mochten ontvangen, blijven jammer genoeg 377 leden verstoken van de briefpost. Voor 
informatie verwijzen we deze leden naar onze website: << http://www.vdgnl.org/>> 
  
Onze vertegenwoordiger Stan Bosman, lid Verantwoordingsorgaan. 
 
In totaal ben ik 38 jaar bij Dow werkzaam geweest. Ik ben in 1971 in Terneuzen begonnen  
bij de toenmalige afdeling Ecologie, die nog maar kort tevoren was opgericht. Immers, begin 
zeventiger jaren begon het besef door te dringen, dat de vervuiling van onze leefomgeving 
niet kon blijven doorgaan en dat er maatregelen genomen dienden te worden om die 
vervuiling te beperken. 
Omdat de afdeling Ecologie gevestigd was in het toenmalige Centraal Laboratorium, werd ik 
na 4 jaar gevraagd daar een meer leidinggevende rol op me te nemen. Zo ben ik bij R&D 
terechtgekomen, waar ik de rest van mijn carrière heb doorgebracht. Na twee periodes in het 
buitenland, werd ik in 1991 benoemd tot Directeur R&D Terneuzen. Onderdeel daarvan werd 
later ook het opzetten van een organisatie voor Analytische Techniek in de Dow fabrieken 
wereldwijd. 
Vanaf 2000 ben ik betrokken geraakt bij Pensioenen, eerst als werkgeversvertegenwoordiger 
in het Pensioenfondsbestuur en, na mijn pensionering begin 2009, als visiteur (uitvoerder 
van het Intern Toezicht) namens Dow in een pool van visiteurs van pensioenfondsen in 
zuidwest Nederland. 
Sinds 2015 ben ik lid van het Verantwoordingsorgaan namens de gepensioneerden.  
 
Wat doet het verantwoordingsorgaan? 
Het verantwoordingsorgaan (VO) ziet er in de eerste plaats op toe dat de belangen van de 
verschillende geledingen van het fonds gelijkelijk gewaarborgd worden. Het VO bestaat 
daartoe uit vertegenwoordigers van de werkgever, de actieve werknemers en de 
gepensioneerden. Vroeger bestond het VO uit 3 leden, uit elke geleding één. Door 
toegenomen werkzaamheden en verantwoordelijkheden bestaat het sinds 2015 uit zes 
leden, uit elke geleding twee. De huidige samenstelling is als volgt: Els van de Velde (vz) en 
Daniélle Melis-Elferink (sec.) namens de werkgever, Piet Neven en Stan Bosman namens de 
gepensioneerden en Marc Obrie en Tom Burm namens de actieven. 
 
 
Door regelmatig overleg met het Dagelijks Bestuur van het Pensioenfonds houdt het VO een 
vinger aan de pols wat betreft de uitvoering van het beleid van het fonds. Zo heeft het VO 
inspraak in het vaststellen en wijzigen van vergoedingen voor bestuursleden, wijziging van 
het beleid t.a.v. het VO, de vorm, inrichting en samenstelling van het Intern Toezicht (een 
analyse door externe experts van het gevoerde beleid, oftewel de visitatiecommissie) en het 
vaststellen en wijzigen van de interne klachtenprocedure. Verder kijkt het naar het  
 

http://www.vdgnl.org/
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communicatie- en voorlichtingsbeleid: voldoet de communicatie van het fonds naar de 
deelnemers en gewezen deelnemers aan de wettelijke vereisten en is het voldoende  
duidelijk naar alle betrokkenen toe? Daarnaast heeft het VO nog bepaalde rechten die te 
maken hebben met de overdracht van bepaalde verplichtingen van het fonds naar derden, 
b.v. de invoering  van de wet Verbeterde Premieregeling, waarvan de implementatie zo 
complex is, dat daarbij de hulp van een gespecialiseerde instelling noodzakelijk blijkt. 
Sinds 2015 brengt het VO ook advies uit over de premiecomponenten en de premie, 
alsmede over de door het pensioenfonds uit te voeren haalbaarheidstoets, oftewel:  kan het 
fonds zijn verplichtingen over een langere periode nakomen. Ook in 2016 werd deze toets 
positief doorstaan. 
Het VO geeft ook jaarlijks in het jaarverslag van het fonds haar oordeel over het gevoerde 
beleid aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en de bevindingen van de 
visitatiecommissie. 
In het verslag van het VO over 2016 wordt specifiek ingegaan op de samenwerking van het 
VO met het bestuur van het fonds, open en constructief maar, naar de mening van het VO, 
niet frequent genoeg. Punt van bijzondere aandacht gedurende 2016 was het reglement van 
het VO, meer in het bijzonder de continuïteit van het lidmaatschap: omdat het enige tijd duurt 
voordat de leden ingewerkt zijn is nu vastgelegd dat de benoemingsperiode nu 4 jaar 
bedraagt, i.p.v. 3. Teneinde de kennis binnen het VO te behouden is besloten dat het VO zelf 
tweemaal een lid kan herbenoemen zonder verkiezingen. 
Naar aanleiding van de invoering van de wet Verbeterde Premieregeling heeft het bestuur in 
2016 advies gevraagd aan het VO inzake de beslissing om de uitvoering daarvan stop te 
zetten en de aangesloten werkgevers te verzoeken hiervoor een nieuwe pensioenuitvoerder 
te zoeken. Het VO heeft hier positief over geoordeeld, maar tegelijkertijd aandacht gevraagd 
voor een goede communicatie van de veranderingen en mogelijkheden naar de deelnemers 
toe.  
Het VO beveelt het bestuur ook aan meer aandacht te besteden aan het monitoren van de 
uitbestede processen, dit n.a.v. een aantal problemen met onze pensioenadministrator AZL. 
Ook heeft het VO aan het bestuur gevraagd meer specifieke informatie te geven over de 
soort en aantal klachten en de afhandeling daarvan. 
Om de deskundigheid van de leden van het VO te verhogen hebben de leden, op uitnodiging 
van het bestuur, diverse trainingssessies bijgewoond op het gebied van vermogensbeheer. 
Het VO concludeert dat het bestuur heeft voldaan aan de opdracht tot een evenwichtige 
belangenbehartiging en het voorzien in de pensioenrechten van de werknemers en 
pensioengerechtigden van de aangesloten vennootschappen.  
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Aantal bezoeken aan onze VDG website. 
 

 
 
Leden input. 
In onze laatstgehouden Algemene Leden Vergadering hebben we als VDG  bestuur gekozen 
voor het onderwerp Zorgverzekering en het personeelsarrangement via Witte Boussen. 

Ter voorbereiding op de Algemene Leden Vergadering 2018, nodigen we één ieder uit om 
onderwerpen aan te dragen, zodat we als VDG-bestuur daarmee aan de slag kunnen. 

Dit kunt doen via onze website: http://www.vdgnl.org/contact/ 

Alvast bedankt voor jullie input. 

 
Contributie 2017. 
Indien u voor dit jaar nog geen bijdragen hebt overgemaakt, kunt U dit als nog doen via 
internetbankieren op onderstaande bankrekening. 
IBAN: NL91ABNA0446392146  
BIC: ABNANL2A  
t.n.v. Vereniging DOW-gepensioneerden (VDG), te Terneuzen.  
De contributie bedraagt € 12,-       
U mag ook een lager bedrag overmaken als u dat beter uitkomt. Een hoger bedrag is 
natuurlijk ook welkom.  
 
Jo Burm 
Secretaris 
 


