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Notulen van de algemene ledenvergadering van 12 maart 2015  
gehouden in het PV gebouw te Terneuzen.  
   
 
Opening en mededelingen door de voorzitter. 
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.  
 
Een speciaal welkom aan het erelid Bert Stradmeijer.  
De ereleden Hessel Wiersma en Ger Emans  konden wegens persoonlijke omstandigheden 
niet aanwezig zijn.  
De voorzitter van SDPF, de heer Arnd Thomas, de directeur van het Pensioenbureau 
Caroline Van Eecke en onze vertegenwoordiger binnen het bestuur van SDPF, Jan Wolter 
Molster, worden van harte welkom geheten.  
De OR van Dow Terneuzen wordt vertegenwoordigd door de heer Marc Obrie.  
De voorzitter dankt ook de beheerders van het PV gebouw voor hun inzet en het gereed 
maken van de vergaderzaal.  
De voorzitter meldt de vergadering dat de oud-voorzitter van VDG, Chris Bochard, is 
overleden.  
 
De voorzitter kondigt onze gastspreker aan. 
 
Arnd Thomas  
 
Arnd bedankt de vergadering voor de uitnodiging als voorzitter van Stichting Dow 
Pensioenfonds en als Site leader van Dow Terneuzen. 
 
Als Site leader van Dow Terneuzen gaat Arnd in op de recente ontwikkelingen binnen Dow.  
Aan de hand van een aantal slides wordt duidelijk gemaakt dat we langzaam maar zeker de 
roerige economische tijden van begin 2009  achter ons kunnen laten. 
We zien dat de  bestedingen van de consumenten weer toenemen, wat een effect heeft op 
onze economische groei. 
We merken allen dat de prijzen aan de pomp dalen, wat gunstig is voor de gebruiker.  
De oorzaak van deze daling komt hoofdzakelijk door het winnen van schaliegas. 
Schaliegas is de tegenspeler voor het Midden Oosten en geeft een nieuwe verdeling van 
energie en de kosten daarvan. 
Dow Chemical investeert voor 3 miljard dollar in Texas om de krakers voor het kraken van  
schaliegas te optimaliseren en/of uit te breiden.  
Onze krakers (Terneuzen) die geoptimaliseerd zijn om nieuwe producten te kunnen kraken, 
zijn dan ook de meest flexibele krakers in de wereld.  
De chemie wordt gezien als een oude industriële tak, maar volgens Arnd moeten we blijven 
optimaliseren en blijven zoeken naar alternatieve mogelijkheden.  
Daarbij merkt hij op dat wat we hebben, moeten houden en dat er een koppeling gemaakt 
moet worden naar moderne en vernieuwde technieken. 
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Op een vraag van Wouter Capello of de krakers in Terneuzen nog worden vergeleken met 
de krakers in USA, wordt door Arnd als volgt  beantwoord:  
“De koppeling tussen USA en Europa is door Dow losgelaten. We vergelijken onze krakers 
nu met krakers in Europa, waarbij we er vanuit gaan dat we vele soorten grondstoffen binnen 
onze krakers kunnen kraken.” 
 
Verdere ontwikkelingen binnen Dow Terneuzen. 
Terneuzen biedt tal van mogelijkheden, waarbij onze kracht ligt in de uitmuntende ligging, de 
flexibiliteit van producten en ook in de flexibiliteit van onze mensen.  
Het Business Proces Service Center (BPSC) kantoor waarin een administratieve service 
groep is gevestigd en waar momenteel 500 mensen van diverse nationaliteiten werkzaam 
zijn, is volgens Arnd een groot succes voor Dow Terneuzen.  
 
Omdat Dow Terneuzen kon voldoen aan de vraag op het gebied van de grondstof Ethyleen 
Oxide en daarnaast voldoende ruimte kon aanbieden, heeft de firma Maschem BV (Musim 
Mas) zich op het Dow terrein gevestigd. 
 
Het Maintenance Value Park is opgezet in een samenwerkingsverband tussen diverse 
firma’s, met als doelstelling te komen tot een hoger niveau op het gebied van 
onderhoudstechnologie. 
 
SMART DELTA RESOURCES PLATFORM (SDR) richt zich op de bedrijven in de 
kanaalzone met als doel het uitwisselen van reststoffen en participeert in andere bedrijven.  
 
Dow Terneuzen heeft ontzettend veel mogelijkheden, initiatieven en projecten waarmee Dow 
Terneuzen zich in de regio Terneuzen goed heeft  kunnen positioneren. Het is dan ook 
belangrijk dat deze trend van activiteiten gecontinueerd en verder ontwikkeld wordt.  
 
 
Arnd zet zijn presentatie voort als Voorzitter van de Stichting Dow Pensioenfonds. 
 
Als eerste merkt hij op dat we een gezonde sponsor (The Dow Chemical Company) hebben. 
Het is het Management gelegen om onze medewerkers zoveel mogelijk een pensioen te 
kunnen laten opbouwen en een goede werkgever te blijven.  
De totale activa op 28 februari 2014 bedroeg 2.278 Miljoen euro. 
Het pensioenfonds noteerde op 31 december 2014 een rendement 24 procent en een 
dekkingsgraad van 107.3 procent op 31 januari 2015.   
 
We hebben kunnen lezen dat we in 2014 al de nodige veranderingen in pensioenland 
hebben gehad. Ingaande 1 januari 2015 zijn er weer nieuwe wettelijke veranderingen 
doorgevoerd o.a.:  

• Fiscale wetgeving ( Witteveenkader), de pensioenopbouw verder omlaag. We mogen 
dus minder pensioen opbouwen dan we nu doen. 

• Pensioenopbouw over inkomen boven €100.000 mag niet meer fiscaal vriendelijk. 
 
 
 
 
 



 
Vereniging van Dow Gepensioneerden in Nederland 

 
Secretariaat: Postbus 365    4530 AJ Terneuzen Tel. voorzitter :  0115 613 806 
   Tel. secr. :       0114 314798 
Bankrekening:  44.63.92.146   t.n.v  VDG  
Inschrijvingsnummer  KvK: Zeeland           40303092 Internet:  www.vdgnl.org 
 

Jbu ALV 12 maart  2015 REV 1   6 mei ’15 3 

Arnd gaat verder in op de acties die Dow heeft genomen om de pensioenregeling voor de 
huidige werknemers op peil te houden. (exclusief deze in dienst gekomen na 1/1/14) 

• Van eind- naar middelloon met vaste backservice voor deelnemers van de Stichting 
Dow Pensioenfonds. 

• Franchise op fiscaal minimum. 
• 3 procent staffel beschikbare premieregeling. 
• Maximaal aantal opbouwjaren verandert. 
• Netto regeling voor inkomen boven de € 100.000 
• Inclusief netto kapitaal voor partner, door Dow verzekerd, als aanvulling op 

partnerpensioen. 
• Uitvoeringovereenkomst is hierop aangepast, maar bijstortingsplicht blijft 

gehandhaafd. 
 
Op het vlak van communicatie en training heeft SDPF een nieuwe website per maart 2015 
gelanceerd. Tevens heeft SDPF een training uitgewerkt voor bestuursleden en het 
Verantwoordigingsorgaan om de kennis van de bestuursleden te verhogen. Niet onbelangrijk 
is het uitvoeren van een enquête in het 4e kwartaal van 2015 om het pensioenbewustzijn 
onder alle deelnemers en het gevoerde communicatie beleid van de stichting te meten. 
Het huidige Verantwoordigingsorgaan bestaat uit 3 leden, deze wordt per 1 mei 2015 
uitgebreid naar 6 leden. Bestaande uit 2 leden namens de pensioengerechtenden, 2 leden 
namens van werkgever en 2 leden namens de werknemers. 
   
Schriftelijk ingediende vragen aan de voorzitter van SDPF. 
 
De vergadering heeft twee vragen ingediend, te weten: 

1. Waarom gepensioneerden niet genoemd worden en een duidelijke erkenning krijgen  
in “Jouw Dow” bij het jubileumfeest ter ere van 50 jaar Dow Terneuzen. 

2. Bij welke omstandigheden de volgende belofte ingevuld kan worden. 

"Er wordt door Dow met enige regelmaat gekeken naar het inflatiecijfer van de laatste jaren 
en, afhankelijk van de financiële armslag van Dow, een compensatie uitbetaald, in welke 
vorm dan ook.” 

Antwoord op vraag 1, Dow Terneuzen 50 jaar.                                                                      
Om organisatorische en budgettaire redenen is ervoor gekozen om geen gepensioneerden 
uit te nodigen voor het personeelsfeest ter ere van het 50 jarig bestaan van Dow Terneuzen. 
Deze groep is inmiddels zo groot geworden dat het niet langer haalbaar is om dit te 
combineren. Dit jaar bestaat de Dow Personeelsvereniging ook 50 jaar en hiervoor worden 
op zaterdag 19 september diverse activiteiten georganiseerd waarvoor de gepensioneerde 
leden van de PV uitgenodigd zullen worden. Alle gepensioneerden zijn uiteraard van harte 
welkom deel te nemen aan het publieksevenement op 10 oktober in de stad Terneuzen. 

Na  het officieel afsluiten van de vergadering ontstonden er diverse discussies over de 
bijdrage van de vele gepensioneerden in de afgelopen 50 jaar. Het niet refereren aan deze 
bijdrage  wordt dan ook gezien aan een ernstig gebrek aan waardering. 
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Arnd Thomas laat het volgende weten:  
„Additioneel worden er een aantal gepensioneerden voor Jouw Dow Magazine en voor het 
50 jaar jubilieumboek geïnterviewd. Gepensioneerden komen aan het woord door middel van 
katerns. Hierin wordt samen met hen gereflecteerd op de vroege dagen van Dow Terneuzen, 
en hun bijdragen aan het succes van Dow.“ 

Antwoord op vraag 2.                                                                                                                
“In mijn beleving”, aldus Arnd, “ komt Dow Chemical al zijn verplichtingen na.”                                
De aanvraag ter compensatie welke was voorbereid in 2007 is door de financiële crisis in de 
ijskast beland. Door de toenemende verplichtingen opgelegd door De Nederlandse Bank om 
te voldoen aan het herstelplan en door de invoering van het Financieel Toetsing Kader 
(FTK), wat moet leiden tot een voorzichtig financieel beleid, heeft  Dow tot nu toe aan al zijn 
verplichtingen kunnen voldoen.  

Piet Neven: Gepensioneerden hechten niet alleen belang aan de toekomstverwachting 
binnen het Dow Pensioenfonds, ook stellen veel oudgedienden het op prijs informatie te 
hebben mogen ontvangen over de ontwikkelingen binnen Dow Terneuzen. “En daar, aldus 
de voorzitter van VDG, heb je ruimschoots aan voldaan. Arnd, onze dank voor je 
aanwezigheid in onze vergadering.” 
 
De voorzitter kondigt Jan Wolter Molster aan als vertegenwoordiger binnen het fonds 
namens de gepensioneerden. Jan Wolter neemt het woord.  
Het belegd vermogen in 2014 te weten  € 2.198 miljoen is met 23 procent gestegen ten 
opzichte van 2013. 
De pensioenverplichting van het fonds is in hetzelfde jaar toegenomen tot € 1.971 miljoen. 
Dit betekent een stijging van 19 procent ten opzichte van 2013. 
De  pensioenverplichtingen zijn in wezen gelijk aan de hoeveelheid geld die het 
pensioenfonds moet hebben om, rekening houdend met toekomstige rente, alle beloofde 
pensioenen te kunnen betalen. De hoogte van de pensioenverplichting is dus afhankelijk van 
de rente. Hoe lager de rente, hoe hoger de pensioenverplichtingen en daar zit nu net de 
crux. Afgelopen 5 jaar is het gemiddeld vermogen in NL met 30 procent gestegen, maar de 
verplichtingen stegen met 85 procent.  
Het aantal actieve deelnemers van de SDPF in 2006 ten opzichte van totaal aantal 
deelnemers bedroeg 46 procent. In 2013 is dit ten opzichte van het totaal aantal deelnemers 
33 procent. Opgemerkt dient te worden dat in 2012, in verband met de verkoop van een 
aantal fabrieken aan Styron, ongeveer 400 actieve deelnemers zijn weggegaan.   
 
Nadat er verder geen vragen meer zijn, bedankt de voorzitter Jan Wolter voor zijn bijdrage 
aan deze vergadering. 
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Voordat we verder gaan  met onze agenda presenteert de voorzitter een slide met de tekst: 
 
Dow houdt zich aan de regels en gebruiken in de landen  waar zij opereert!” 
 
(Met dank aan Rob Thijssen voor deze cartoon.) 
 
Geldt dit ook voor pensioenregelingen?   
In de PensioenUpdate 21 van januari hebben we kunnen lezen, en dit is ook zojuist nog door 
de voorzitter SDPF gepresenteerd, dat Dow samen met de OR, binnen de mogelijkheden 
van de pensioenwet, voor de actieven het maximale heeft gedaan. 
Maar wat betekent dat voor de reeds ingegane pensioenen? 
 
Het antwoord is simpel :Voor de reeds gepensioneerden verandert er niets.  
 
 
 

! 
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Notulen van ALV 2014 
De voorzitter vraagt de vergadering of er op- of aanmerkingen zijn op de notulen van onze 
ALV 2014. Nadat er geen verdere vragen, opmerkingen en/of aanvullingen naar voren zijn 
gekomen, worden de notulen goedgekeurd. Met dank aan de secretaris. 
 
 
 
VDG jaarverslag 2014 door Ruud Lie 
Nog altijd is er volop beweging rond de pensioenen en besturen van pensioenfondsen in 
Nederland. Dit vraagt veel aandacht en leeswerk om voorbereid te zijn als er veranderingen 
voor de deur staan, die de Dow gepensioneerden betreffen.  
Gelukkig is er bij het Dow pensioenfonds stabiliteit dankzij de garanties van Dow.  

• Het bestuur is 6 maal bij elkaar gekomen. 
• Er zijn 2 Nieuwsbrieven uitgekomen. In de laatste is aangegeven wat het VDG 

bestuur doet. 
• Er is voor de vereiste  extra vertegenwoordiger van de gepensioneerden in het 

Verantwoordingsorgaan voor een  kandidaat gezorgd . 
• Piet Neven heeft met goed gevolg de vereiste level 1 training voor het VO doorlopen. 
• Er wordt actief geparticipeerd in het KNGV door het bijwonen van vergaderingen van 

de KNGV zelf en de Kring West II. 
• Belangrijke informatie wordt aan de leden per e-mail doorgestuurd. 
• Documentatie betreffende zorgkosten en inhoudingen van het DPF zijn bijgewerkt. 
• Er is een positief overleg geweest met de nieuwe voorzitter van het SDPF, Arnd 

Thomas. 
• We zoeken actief naar nieuwe kandidaten voor het VDG bestuur en de 

gepensioneerden vertegenwoordiging binnen het SDPF. 
• De website is aangepast en zeer toegankelijk. 
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Financieel verslag 2014 
De penningmeester, Peter Appleton, doet verslag van de inkomsten en uitgaven over 2014 
t.o.v. de begroting.  De ledenvergadering heeft geen op- of aanmerkingen over de 
jaarrekening van 2014 en keurt deze  goed. 
 
Onderstaand een overzicht van de kosten en baten over 2014 
 
 
 Begroting  Werkelijk 
Ontvangsten 2014  2014 
Contributie  12000,00  12.502,49 
Rente  500,00  483,36 
    
Totaal 12500,00  12.985,85 
    
Uitgaven    
Secretariaat 750,00  611,45 
Nieuwsbrieven (4) 4000,00  2.549,06 
Vergaderkosten 4000,00  1.717,20 
Jaarvergadering 1000,00  1.370,10 
Kosten KNVG 2500,00  1.245,35 
Cursussen 2000,00  0,00 
Diversen 100,00  0,00 
Bank kosten 350,00  192,10 
    
Totaal 14700,00  7.685,26 
reservering -2200,00  5.300,59 
    
Totaal 12.500,00  12.985,85 
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Onderstaand de balans over 2014 
 
Activa	   	   	   	   Passiva	   	   	  
	   2014	   2013	   	   eigenvermogen	   2014	   2013	  
	   	   	   	   	   	   	  
ABN-‐AMRO	  
bestuursrekening	   9.059	   9.944	   	  

eigenvermogen	  
(reserveringen)	   44.464	   39.164	  

ABN-‐AMRO	  internet	  
spaarrekening	   40.149	   35.657	   	  

vooruit	  ontvangen	  
contributies	   4.545	   6.341	  

nog	  te	  ontvangen	  
rente	   111	   119	   	   nog	  te	  betalen	   310	   216	  
printer	   1	   1	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
Totaal	   49.319	   45.721	   	   Totaal	   49.319	   45.721	  
	   	   	   	   	   	   	  
 
Op de vraag vanuit de zaal wat het doel is van het vermogen en of het vermogen nog moet 
groeien, antwoordt de voorzitter dat het ter beschikking hebben van voldoende middelen 
noodzakelijk is voor het in winnen van juridisch advies en om indien nodig in een gezamenlijk 
op treden met bijvoorbeeld KNVG onze rechten te kunnen verdedigen. 
 
Kascontrolecommissie 2014 
Huub Dortant voert namens de kascontrolecommissie het woord. 
Huub stelt dat de kascommissie in het afgelopen boekjaar geen onvolkomenheden is 
tegengekomen. De voorzitter stelt voor, op basis van de akte van het verslag van de 
kascontrolecommissie, de penningmeester Peter Appleton te dechargeren voor het 
financiële beheer over 2014.  De ledenvergadering gaat met algemene stemmen akkoord 
met dit voorstel.  
 
Leden kascontrolecommissie 2015 
De voorzitter bedankt Huub Dortant en Emiel Roco als lid van de kascontrolecommissie en 
doet een beroep op ze om zich weer beschikbaar te stellen. Huub en Emiel stemmen 
hiermee in. De vergadering gaat met algemene stemmen akkoord. 
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Begroting en goedkeuring van de vrijwillige bijdragen voor 2015. 

  Werkelijk  Begroting  
Ontvangsten  2014  2015  
Contributie   12.502  12.000  
Rente   483  450  
Totaal  12.986  12.450  
Kosten      
Secretariaat  611  750  
Nieuwsbrieven (4)  2.549  4.000  
Vergaderkosten  1.717  2.500  
Jaarvergadering  1.370  1.500  
KNVG  1.245  2.000  
Cursussen  0  1.250  
Diversen  0  100  
Bank kosten  192  350  
Totaal  7.685  12.450  
Naar reserveringen  5.300  0  
      
Totaal  12.985  12.450  

 
De vergadering gaat met algemene stemmen akkoord met de gepresenteerde begroting en 
de vrijwillige bijdrage voor 2015, te weten € 12. 
 
Bestuursverkiezingen 
Ben Bregonje, Ruud Lie en Simon Molenaar zijn  statutair aftredend en stellen zich 
herkiesbaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld. 
De voorzitter stelt voor Ben, Ruud en Simon voor een nieuwe periode te verkiezen als 
bestuurslid van VDG. 
De vergadering gaat met algemene stemmen akkoord waarna de voorzitter hen veel succes 
toewenst met hun taak.   
 
Rondvraag 
Geen verdere vragen aan de orde. De voorzitter sluit de officiële vergadering, hij  bedankt 
alle aanwezigen en nodigt de leden uit tot een gezellig samenzijn. 
 
 
 
Voorzitter      Secretaris  
 
Pieter Neven      Jo Burm 


