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Notulen van de Algemene ledenvergadering van 28 maart 2019,
gehouden in De Brouwzaele te Terneuzen.
Opening en mededeling door de voorzitter, Dik Schipper.
De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en benadrukt de grote opkomst.
De site leader Neldes Hovestad en country leader Anton van Beek, hebben laten weten niet
aanwezig te kunnen zijn op deze vergadering. Arnd Thomas voorzitter van SDPf & Group
Vice President Operations van Equate Petrochemical Company, is bereid geweest om het
aangekondigde onderwerp, de ontwikkelingen van de chemische industrie binnen Dow
Chemical en specifiek Dow Terneuzen, op zich te nemen.
De voorzitter verwelkomt mevrouw Els Van De Velde, voorzitter van het
Verantwoordingsorgaan, de heren Tonnie Raemdonck en Berto Kroes van de OR, en het
Erelid Hessel Wiersma. De voorzitter merkt op dat er helaas geen afgevaardigde van het
Pensioenbureau in de vergaderzaal aanwezig is.
De zaal is gevraagd of iemand er problemen mee heeft dat er foto’s gemaakt gaan worden,
dit alles i.v.m. de wet op de privacy.

Agenda:
1. Welkom en opening
2. Goedkeuring van agenda
3. Goedkeuring van de notulen ALV 2018
4. Jaarverslag VDG 2018, Ruud Lie
5. Financieel verslag 2018, kandidaat penningmeester, Ineke Korst
6. Verslag kascontrole commissie
7. Verkiezing nieuw lid kascontrole commissie
8. Begroting 2019 en vaststellen hoogte contributie voor 2019
9. Informatie over restitutie zorgpolis 2019, Henny Martens
10. Verslag vanuit het Verantwoordingsorgaan, Maril van Waes
11. Gastspreker Arnd Thomas voorzitter van SDPF
12. Verslag uit SDPF, Jan Wolter Molster
13. Gastspreker Burgemeester van Terneuzen
14. Instemming met Erelid van Simon Molenaar
15. Bestuursverkiezing, aftredend bestuurslid en goedkeuring kandidaat lid
16. “Jouw bijdrage”
17. Rondvraag
18. Sluiting, waarna “bijpraten bij een rondje van de penningmeester”
De agenda wordt gepresenteerd en aangepast na binnenkomst van de gastspreker. De
vergadering gaat verder met de behandeling van de notulen ALV 2018.
Er zijn geen vragen of opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd met dank aan de
secretaris.
De voorzitter gaat in op het verlies aan koopkracht en de toenemende kosten voor
zorgverzekeringen en toont daarbij de onderstaande grafiek.
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In bovenstaande grafiek is de stijging van Zorgkosten weergegeven, exclusief de
vergoeding, welke we als gepensioneerden ontvangen van Dow.
Deze vergoeding wordt alleen toegekend als men met pensioen is gegaan bij Dow Chemical.
In onderstaand grafiek is het percentage van de zorgkosten (basis- en aanvullende
verzekering en het eigen risico), inclusief de vergoeding van Dow, afgezet tegen diverse
Dow pensioenen. Dit over de jaren van 2006 tot 2018, waarbij 2006 het basisjaar is voor de
afspraak over de zorgkosten vergoeding.
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Ondanks dat de goederen en consumptieprijzen elk jaar stijgen, wordt ons pensioen niet
verhoogd. In onze constructieve gesprekken met het Dow Management blijven we erop
wijzen dat er in het verleden een afspraak en een toezegging is gedaan t.w.:
1) Er zal met enige regelmaat gekeken worden naar de inflatiecijfers over de afgelopen
jaren.
2) Afhankelijk van bepaalde factoren heeft Dow toegezegd een compensatie ter
beschikking te stellen, in welke vorm dan ook.

VDG-jaarverslag 2018
Er is in 2018 geen pensioenakkoord tot stand gekomen tussen de overheid, bonden en
werkgevers. Hoewel de pensioenaanpassing voornamelijk gericht is op de toekomst, blijven
we vinden dat de gepensioneerden daarin ook partij in horen te zijn.
In het afgelopen jaar hebben we diverse gesprekken gehad met de heer Neldes Hovestad,
waarin we aandacht hebben gevraagd voor het koopkrachtverlies van de gepensioneerden
en de vergoeding van de zorgkosten.
Er is met personeelszaken en de OR overeengekomen dat Henny Martens, als
vertegenwoordiger van de gepensioneerden, aan de commissie Zorg is toegevoegd.
Het afgelopen jaar hebben we het accent van ons contact met Dow verlegd naar zorgkosten
vergoeding. We hebben voorstellen gedaan voor een aanpassing van de
zorgkostenvergoeding voor gepensioneerden met een lager pensioen.
Gezien de veranderende bedrijfsstructuur van Dow bestuderen we welke gevolgen dit heeft
voor een lidmaatschap van de VDG.
Het aantal aangemelde VDG leden bedraagt in totaal 1502, waarvan we van 1200 leden een
e-mailadres hebben en van 302 leden alleen een postadres. Leden die in de laatste 3 jaren
geen geldelijke bijdrage hebben geleverd, hebben vanaf december 2018 geen post meer van
VDG mogen ontvangen. Graag wil ik ook jullie aandacht vestigen op onderstaande:
De wet bescherming persoonsgegevens laat niet toe dat de Stichting Dow Pensioenfonds
ons informeert over adressen en adreswijzigingen van onze deelnemers.
Ook worden we niet automatisch geïnformeerd bij een adres- of naamswijziging of bij
overlijden.
Om ons adressenbestand correct bij te houden, verzoeken wij u vriendelijk, indien er een
wijziging is, dit ook aan ons kenbaar te maken.
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Er is een Protocol Bescherming Persoonsgegevens opgesteld.
De website blijft zeer goed bezocht. Van 17.200 in 2017 naar 21.135 in 2018.
Er zijn 3 Nieuwsbrieven uitgestuurd.
Er is in “Jouw Dow” en de “Pensioen Update” over de VDG gepubliceerd.
Vergaderingen van de KNVG Kring West II zijn bezocht en eenmaal zijn we gastheer
geweest.
Maril van Waes is als vertegenwoordiger van de gepensioneerden in het
Verantwoordingsorgaan benoemd.
We hebben onze leden woonachtig in België geholpen in het belasting conflict tussen
Nederland en België.

Financieel jaarverslag 2018
De exploitatie kosten over 2018 bedragen € 12.325, dit ten opzichte van de begroting van
€ 12.050. De kosten voor onze website waren hoger dan begroot.
De penningmeester geeft een toelichting over de begroting 2019.
Voor het boekjaar 2019 is er aan contributie inkomsten een post opgenomen van € 12.000.
Bij het opmaken van deze begroting hebben er circa 800 leden contributie overgemaakt. Dit
betekent dat we nog ver onder het begrote bedrag van € 12.000 zitten.
De penningmeester doet een oproep tot de vergadering, indien er nog geen contributie is
overgemaakt, dit graag alsnog te doen.
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Kascontrole
David Kasse doet verslag over het financiële boekjaar 2018.
De commissie heeft alle documenten, die betrekking hebben op de financiële administratie,
gecontroleerd en in orde bevonden.
De kascommissie verzoekt de vergadering op basis van de akte, de penningmeester en het
bestuur te dechargeren voor het financiële beheer over 2018.
De ledenvergadering gaat met algemene stemmen akkoord met dit voorstel en bedankt de
penningmeester voor al haar werkzaamheden.
Verkiezing Kascontrole commissie
Onder dankzegging voor bewezen diensten is Enno Thedinga aftredend.
De commissie voor het boekjaar 2019 bestaat uit de heren Ruud Lie en David Kasse.
Contributie bijdrage 2020
De vergadering gaat met algemene stemmen akkoord met de gepresenteerde begroting en
de vaststelling van de jaarlijkse bijdragen voor 2020 van € 12,00.
Informatie zorgverzekering
De bedoeling van de VDG is, om naast aandacht voor pensioenen, het accent te verleggen
en ook aandacht te schenken op het terrein van zorg. Met zorg wordt bedoeld te kijken naar
zorgkosten, vergoedingen en inhoud van polisvoorwaarden.
Inmiddels is wel duidelijk geworden dat de impact van de continue stijgende zorgpremies
een steeds grotere invloed heeft op de koopkracht. Met name voor gepensioneerden heeft
dit een groot effect op het besteedbaar inkomen.
In 2018 is door het VDG bestuur gekeken hoe we dit het beste kunnen aanpakken.
We denken dit te kunnen doen door:
• De ontwikkelingen (kosten-premie-vergoedingen, kortingen, restitutie etc.) in de zorg en
de inhoud van polisvoorwaarden te blijven volgen
• Te bewaken dat de afstemming van polisvoorwaarden de maximale flexibiliteit kan
behouden (denk hierbij aan zorg op maat in de Aanvullende verzekerings (AV)-polis vs.
restitutiepolis)
Bovenstaande te bereiken door:
• Te communiceren en informatie te verschaffen aan de hand van een nieuwsbrief,
individueel contacten /ondersteuning of via bemiddeling door intermediair Witte Boussen
• Zitting te nemen in de OR-verzekeringscommissie
De resultaten tot nu toe in 2018 bereikt zijn:
• De nieuwsbrief is uitgebracht (toelichting hoe in Nederland zorg en polisvoorwaarden zijn
afgestemd)
• De jaarlijkse brochure 2019 is nu weer aan ieder verzonden
• Het onderwerp zorg staat standaard op de agenda in het overleg met Dow Benelux
Management
• Het Web-portaal bij intermediair Witte Boussen is up-to-date en alle relevante
documenten zijn beschikbaar en ter inzage
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Om effectief vanuit de VDG passend en op maat aan de inhoud van de polisvoorwaarden te
kunnen blijven bijdragen, willen wij zo dicht mogelijk bij de onderhandelingstafel komen.
De Dow AV-collectiviteit is immers gebaseerd op solidariteit. Dat betekent dat de kosten van
zorg in het contract, waar wij ruim 50% deel van uitmaken, gezamenlijk door jong en oud
gedragen worden. Gepensioneerden leveren dus ruim hun bijdrage. Fijn dat nu door Dow
Benelux ruimte wordt geboden voor medezeggenschap in de afstemming van het onderwerp
zorg. Een belangrijke voorbereiding (input OR/VDG) i.v.m. besprekingen
ziektekostenverzekering / tender 2019 heeft inmiddels plaatsgevonden. Hoe dit verder in
2019 zal worden ingevuld moeten we nog even afwachten en kijken of deze werkwijze
effectief kan werken.
Verdere informatie is beschikbaar op het Web portaal van onze intermediair
https://www.witteboussen.nl/inloggen
Inlognaam: Dow
Wachtwoord: 1000675
De voorzitter geeft het woord aan onze gastspreker Arnd Thomas.
Arnd begroet de aanwezigen en vindt het fijn om weer bekende gezichten te zien.
Op verzoek gaat Arnd in op de vraag over Dow en de economie en hoe we Dow moeten zien
in de komende jaren.
Ook geeft hij antwoord op de vragen m.b.t. de splitsing van Dow/Dupont per 1 april 2019.
Alles draait om de economie en om begrip van de gepensioneerden te krijgen, staat hij hier
graag bij stil.
Door gebeurtenissen in de wereld (o.a. Trump effect, klimaatverandering, NAVO conflict,
Europa fragmentatie) ontstaat een negatief beeld, waardoor de aandelen en de rentevoet
laag zijn. Dit alles heeft uiteraard ook invloed op de pensioenen, volgens Arnd. De economie
als thema heeft dan ook binnen Stichting Dow Pensioenfonds de aandacht.
Ook is de economie van belang voor de dekkingsgraad en andere financiële indicatoren voor
performance van het fonds. Als bestuur van SDPf heeft dit onze volledige aandacht om de
ups-and-downs gebeurtenissen in de wereld te kunnen afdekken.
Dit alles is van groot belang om er zorg voor te dragen dat de maandelijkse
pensioenuitkeringen kunnen worden uitbetaald, nu en in de toekomst.
Arnd geeft een duidelijk beeld van de verdeeldheid binnen Europa.
Hij schets het grote verschil tussen landen onderling.
Als voorbeeld noemt hij het verouderde arbeidssysteem in Frankrijk, Italië en Griekenland
waarbij het socialisme en populisme sterk vertegenwoordigd zijn.
Ook beaamt hij dat een monetaire unie zonder een fiscale unie en taxatie unie geen echte
Europese Unie is.
Energie is Dow en Dow is Stichting Dow Pensioenfonds.
Energie is dan ook van groot belang voor Dow, zeker met betrekking tot onze investeringen.
Momenteel is Noord-Amerika door het oppompen van schaliegas een grotere producent en
uitvoerder van olie en gas geworden dan Saudi-Arabië. Onze krakers kunnen draaien op gas
en dat is een concurrentiepositie voor Dow Terneuzen en tevens een verankering voor het
Dow Pensioenfonds.
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CO2-heffing wordt één van de grote thema’s voor de gehele chemische industrie in
Nederland.
De drijver om Dow en Dupont bij elkaar te voegen was erop gebaseerd om verschillende
bedrijfsonderdelen, specifiek in de landbouwactiviteiten, bij elkaar te voegen en in een later
stadium weer op te splitsen. Per 1 april 2019 valt Dow Terneuzen onder het nieuwe bedrijf
“The Dow Materials Science Company”. “Dow Terneuzen” is dan ook deel van de nieuwe
Dow. Jim Fitterling wordt de nieuwe CEO per 1 april 2019.
Op de vraag wat de impact van deze splitsing op de stichting Dow pensioenfonds is,
antwoordt Arnd, dat er geen verandering t.o.v. huidig set-up plaatsvindt.
De strategie van Dow is nu het optimaliseren van de bestaande fabrieken. Nieuwe projecten
zijn pas over twee à drie jaar te verwachten.
In de laatste jaren zijn we gegroeid zowel in de productiemiddelen als in serviceafdelingen.
Dit betekent een continue groei en dit zorgt voor een verankering van onze positie binnen
The Dow. Dit heeft ook een positieve uitwerking op het Dow pensioenfonds.
Door samenwerking met verschillende bedrijven uit de regio trachten we onze
concurrentiepositie zowel binnen Dow als daarbuiten te verstevigen.
Kortom, de positie van Dow Terneuzen is op dit moment zeer positief te noemen.
Informatie uit het Verantwoordings Orgaan (VO).
Maril, als lid van het VO, doet verslag namens de gepensioneerden.
Ze benadrukt de verantwoordelijkheden en de rollen van het orgaan.
Ze gaat in op de wet versterking bestuur pensioenfondsen die in 2014 is ingegaan en in
2017 is geëvalueerd. Sinds 2017 heeft het Dow Pensioenfonds een Raad van Toezicht
(RvT), verplicht voor fondsen met meer dan 1 miljard belegd vermogen.
De RvT heeft instemmingsrecht over de jaarrekening, VO heeft adviesrecht over de
onderwerpen zoals vermeld in de wet versterking bestuur PF.
Als laatste gaat Maril in op de focus 2018 en 2019, waarin ze aanstipt dat naast andere
focusgebieden het VO zich ook verder zal verdiepen in MVB (maatschappelijk verantwoord
beleggen) aangezien dit steeds belangrijker zal worden.
Informatie uit Stichting Dow Pensioenfonds
Jan Wolter geeft, als bestuurslid van het SDPf namens de gepensioneerden, inzicht in het
aantal deelnemers, het rendement en actualiteiten.
Het aantal deelnemers in 2018 bedraagt 5293, in 2008 waren er dat 5298.
In het totaal aan deelnemende leden tussen 2008 – 2018 is er nagenoeg geen verschil.
Opvallend is dat het percentage actieven in de periode 2008 t.o.v. 2018 sterk is afgenomen,
respectievelijk van 45 procent naar 28 procent. Dit is onder andere veroorzaakt door het
sluiten van ons fonds voor nieuwe Dow medewerkers en een deel aan ex Dow werknemers
die door derden (b.v. Trinseo) zijn overgenomen.
Het rendement van het fonds is t.o.v. van 2017 afgenomen, respectievelijk van
+4.8 procent naar -1.0 procent in 2018.
Eind februari 2018 was de dekkingsgraad nog gelijk aan die van eind 2017,
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t.w. 117.9 procent. Eind december 2018 was de dekkingsgraad 113.8 procent.
Eind vorig jaar ging de rente omlaag en dat is van grote invloed op de dekkingsgraad. Jan
Wolter merkt op dat een klein renteverschil een relatief grote impact heeft op de
dekkingsgraad. Dat komt omdat de rente op het totaal van de verplichting neerslaat d.w.z.
over een bedrag van bijna € 2.5 miljard.
Onderstaande grafiek geeft de rente weer over verschillende looptijden en op verschillende
perioden.
Duidelijk te zien is hoe de lange rente eind 2018 lager ligt dan voorgaande jaren.
De korte rentes zijn negatief. In de V.S. ligt sinds kort de lange rente onder de korte rente.
Een fenomeen dat volgens deskundigen wijst op een komende recessie.

De politieke discussie over een toekomstig pensioenstelsel gaat maar door. Dat zorgt voor
onzekerheid. Het is moeilijk voor het bestuur om je op iets voor te bereiden wat je niet kent,
maar de vinger wordt aan de pols gehouden. Ook voor gepensioneerden is het niet zeker dat
ze niet geraakt worden door veranderingen in het stelsel. We zullen moeten afwachten.
Door het krimpend karakter van het fonds moeten we het beleggingsbeleid aanpassen door
minder risico aan te gaan. Dat is voor iedere betrokken partij een voordeel, zeker ook voor
de gepensioneerden.
In stappen wordt het risico afgebouwd door minder in aandelen en meer in staatsobligaties te
investeren. Omdat dit minder oplevert, hangt er een prijskaartje aan in de vorm van meer
premie die door de werkgever gedragen wordt.
Vraag Willem Vogt:
Laat men de beslissingen omtrent het verhogen van de rente afdekking mede beïnvloeden
door de actuele marktomstandigheden?
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Jan Wolter bevestigde in zijn antwoord dat dit inderdaad van toepassing is (c.q. het geval is).
De voorzitter geeft het woord aan onze gastspreker de Burgemeester van Terneuzen.
De Burgemeester van Terneuzen, de heer Jan Lonink, dankt ons voor de uitnodiging.
Hij informeert de aanwezige leden over de ontwikkelingen in de gemeente Terneuzen en
benadrukt in het bijzonder de bijdragen van Dow en zijn werknemers in de regio.
Hij gaat verder in op de meest recente ontwikkelingen t.w.:
• Nieuwe infrastructuur (N61-N62 Westerschelde- en Sluiskiltunnel
• Bouw Nieuwe Sluis Terneuzen
• Onderzoek Rail Ghent Terneuzen (goederen- en personenvervoer)
• Seine Nord kanaal (Seine-Schelde verbinding)
• Smart Delta Resources
• Havenfusie in North Sea Port
• Arbeidsmarkt
De eerdergenoemde items worden één voor één door de heer Lonink toegelicht.
Specifiek is er aandacht voor de ontwikkeling Smart Delta Resources. Dit omvat het project
waterstof voor de regio, waarbij er een uitwisseling plaatsvindt van waterstof op jaarbasis.
Waardoor een besparing wordt gerealiseerd van 10.000 ton per jaar.
Een ander belangrijk item is de vele openstaande vacatures in Zeeland ten opzichte van de
andere provincies. De grote vraag van Dow aan de gemeente Terneuzen is dan ook om op
korte termijn voorzieningen te treffen om de arbeidsmarkt in Zeeuws-Vlaanderen
aantrekkelijker te maken.
Als afsluiting geeft dhr. Lonink aan dat de Kanaalzone een dynamisch gebied is waar het
goed werken, wonen en leven is. Een gebied ook waar al veel gebeurd is en waar de
komende jaren veel te gebeuren staat, een gebied met potentie.
De voorzitter bedankt Burgemeester Lonink voor zijn aanwezigheid in onze vergadering en
voor zijn uitgebreide informatie.
Benoeming erelid
De voorzitter vraagt de vergadering Simon Molenaar, als dank voor zijn inzet, als Erelid te
benoemen van onze vereniging. De aanwezige leden gaan met algemene stemmen akkoord.
Bestuursverkiezing
Zoals eerder aangekondigd heeft Ruud Lie te kennen gegeven dat hij zich niet meer
herkiesbaar stelt en aftreedt als bestuurslid van onze vereniging.
De voorzitter bedankt Ruud voor zijn inzet en overhandigt hem een cadeaubon.
Sinds november 2018 heeft Ineke Korst, na het aftreden van onze vorige penningmeester,
de taak als kandidaat-bestuurslid en penningmeester op haar genomen.
Bij het aftreden van Ruud, is het bestuur op zoek gegaan naar een nieuw bestuurslid. Ceciel
van Eijl is bereid de taak als bestuurslid op zich te nemen.
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Er hebben zich geen verdere kandidaat – bestuursleden aangemeld. De voorzitter vraagt de
vergadering akkoord te gaan met de benoemingen van Ineke en Ceciel als bestuursleden
van onze vereniging. De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde leden.
Geen vragen verder aan onze gastsprekers en geen vragen bij de Rondvraag.
De voorzitter sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor een rondje van de
penningmeester.
Jo Burm
Secretaris

Onderstaand de links naar de presentaties welke tijdens de vergadering werden getoond.

<<Presentatie Algemene Ledenvergadering 2019>>
<<Presentatie Burgemeester Lonink maart 2019>>
<< https://www.flickr.com/gp/141112746@N07/5L1Eu2>>
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