
 
 
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 
 

 

NNNIIIEEEUUUWWWSSSBBBRRRIIIEEEFFF   NNNooo...   888333    
 

Vereniging van Dow Gepensioneerden in Nederland 
 

1 

september 2016. 
 
Beste oud-collega’s,  
 
Daar onze  Algemene Leden vergadering van 7 april jongst leden weer een poos achter ons ligt, 
willen we jullie graag informeren over de volgende onderwerpen:  

a) Een korte weergave van onze ALV. 
b) Werkzaamheden m.b.t. onze nieuwe website. 
c) Over  de brief van Centraal Beheer Achmea. 
d) Haalbaarheidstoets van het Dow Pensioen. 

 
a. Korte samenvatting van onze ALV. 
De voorzitter, Pieter Neven, opent de vergadering en meldt aan de aanwezigen dat we als bestuur 
van VDG  geen  gastspreker hebben uitgenodigd. Het bestuur heeft ervoor gekozen meer aandacht te 
geven aan de informatie m.b.t. tot koopkrachtverlies van ons Dow pensioen. 
 
Ons Dow pensioen 
Onze secretaris, Jo Burm, heeft een onderzoek ingesteld naar de status van ons pensioen ten 
opzichte van de bedrijfspensioenen waarmee Dow zich in 2005 heeft vergeleken.   
Hij heeft daar bijzonder veel werk voor verzet en daar bedanken wij hem voor.  
In 2005 is uitgegaan van een volledige loopbaan, gerekend over een periode van 12 jaar,  vanaf de 
leeftijd van 60 jaar, zonder index en met een inflatie per jaar van 2 procent. 
Zowel de lumpsum als de afkoopsommen zijn  meegenomen in deze benchmark. 
De stelling van het Dow management was dat er na een periode van 12 jaar ons pensioen  in de base 
scenario iets zou afnemen ten opzichte van 2005. Een klein verlies aan koopkracht ten opzichte van 
die bedrijfspensioenen waarmee Dow zich heeft vergeleken.  
Uit het onderzoek hebben we kunnen constateren dat ons pensioen, ten opzichte van de 
bedrijfspensioenen waarmee Dow zicht in 2005 heeft vergeleken, met  
circa 3 procent  is afgenomen in de periode 2005 tot december 2015.  
 
Het gemiddelde koopkrachtverlies over de periode 2002-2015 is 1,72% per jaar. 
In die periode is gemiddelde indexatie in de chemische industrie 0.94% per jaar geweest. 
Uit het onderzoek is op te maken dat het Dow pensioen, door de lage inflatie en het uitblijven  van 
indexatie bij andere fondsen, er relatief goed voor staat. 
 
Het voorgaande laat onverlet dat Dow gepensioneerden, die reeds lang met pensioen zijn, er flink in 
koopkracht op achteruit gegaan zijn. De VDG zal bij Dow blijven aandringen om, wanneer dat mogelijk 
is, iets te doen voor deze groep. 
Ons fonds is overigens een krimpend fonds geworden omdat er geen actieven meer instromen. Door 
de garantstelling van Dow zal bij een tekortschietende dekkingsgraad worden bijgestort. E.e.a. is 
recentelijk nogmaals herhaald door Arnd Thomas, voorzitter Stichting Dow Pensioenfonds in de 
laatste Pensioenupdate Nr. 26 van juli 2016.   
Wij zullen als bestuur ons niet alleen meer bezighouden met koopkrachtverlies maar tevens alert zijn 
op eventueel toekomstige veranderingen bij het fonds.  
 
Verslag van bestuurslid SDPF namens de gepensioneerden door  Willem Vogt 
Als vertegenwoordiger van de gepensioneerden binnen het bestuur van SDPF kondigt Willem aan dat 
hij volgend jaar vanwege regelgeving  niet herkiesbaar is. Willem geeft een toelichting op de financiële 
toestand van het fonds. Aantal deelnemers bedraagt momenteel 5434 waarvan 31 procent actieven 
zijn. 
Rendement op beleggingen in 2015 was 2.5% en gemiddeld over 10 jaar 6.9%. 
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Dekkingsgraad van 111.5% naar 108,6% 
Kosten voor dit pensioenfonds zijn voor Dow in Nederland lager dan in Amerika. 
De huidige lage rente (en inflatie), aldus Willem, zal zich nog minimaal 5 jaar voortzetten.  
Huidige tendens in Nederland is om de financiële  risico's bij de deelnemers te leggen. 
 
VDG Jaarverslag 2015 door Ruud Lie 
Ontwikkelingen en opgelaten ballonnetjes rond het pensioengebeuren stoppen niet en er zijn er velen, 
die aan het volgen van deze materie een dagtaak hebben. De meeste van deze plannen hebben geen 
positieve uitwerking voor de gepensioneerden en daarom is alert blijven, noodzakelijk. Gelukkig voor 
ons is er tot nu bij het Dow Pensioen stabiliteit! 
 
Vragen 
Vraag: Waarom is er niet op de website gemeld dat deze vergadering was uitgeschreven? 
Antw.: De nieuwe website is nog in ontwikkeling en wordt zo snel mogelijk geactiveerd. 
 De oude konden we, na het overlijden van Ben Sinnema, niet meer gebruiken.  

De gebruikte technologie was niet meer van deze tijd. We zijn Ben veel dank verschuldigd 
voor hetgeen hij voor de VDG heeft gedaan, maar moeten nu overgaan op een nieuw 
systeem. De firma TIDI is bezig met de ontwikkeling. 

Vraag: Welke actie heeft het VDG bestuur genomen toen er geen gepensioneerden werden 
 uitgenodigd voor het jubileumfeest? Wisten jullie van tevoren dat er geen gepensioneerden 
zouden worden uitgenodigd? 

Antw.: We hebben ons ongenoegen kenbaar gemaakt. Argument was dat het te duur zou worden 
met gepensioneerden erbij. Het jubileumfeest van de Personeelsvereniging was geen 
alternatief. Ook hebben velen geen jubileumboek ontvangen. Hier zal het bestuur navraag 
over doen. 

 
Financieel verslag door Peter Appleton 
De penningmeester doet verslag van de inkomsten en uitgaven over 2016 t.o.v. de werkelijke kosten 
uit 2015. 
In 2016  hebben we wat extra kosten door de overgang naar nieuwe website. Tevens zal jaarlijks 
ongeveer €300.-- gemoeid zijn met kosten voor hosting. 
De vergadering gaat met algemene stemmen akkoord met de gepresenteerde begroting en de 
vrijwillige vaststelling van een jaarlijkse bijdragen voor 2017 van 12 Euro. 
 
Een uitgebreid verslag vindt u terug op onze website : http://webmail.vdgnl.org/ 
 
Indien u niet beschikt over internet, kunt u het verslag aanvragen bij onze secretaris via: 
Secretariaat VDG  
Postbus 365 
4530 AJ Terneuzen. 
 
b. Werkzaamheden m.b.t. onze nieuwe website. 
 
Bij deze zijn we verheugd te melden dat onze vernieuwde website actief is. 
Voor aanmelding als nieuw lid van onze vereniging en voor het doorgeven van mutaties en 
verhuizingen, kunt u nu gebruik maken van een standaard formulier wat beschikbaar is op onze 
website. Gebruikt u ook internet en e-mail.? Geef u dan ook op voor ontvangst van de VDG 
nieuwsbrief. Dit bespaart onze vereniging veel geld aan drukkosten en portokosten. 
 
U kunt u opgeven door het invullen en het doorsturen van uw gegevens via onze website: 
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Aanmelden VDG : http://www.vdgnl.org/aanmelden-mutaties/aanmeldenbijdevdg22 
 
Verhuisbericht : http://www.vdgnl.org/aanmelden-mutaties/verhuisbericht 
 
Dringend verzoek aan onze leden. 
Ons ledenbestand telt  momenteel 1869 leden. 
Door het in gebruik nemen van onze vernieuwde website moeten we ons ledenbestand handmatig 
omzetten. U zult begrijpen dat dit veel werk met zich meebrengt.  
Het mag duidelijk zijn dat, door het handmatig inbrengen van alle adressen en 
e-mailadressen, er mogelijk typefouten zijn ingeslopen. Daarom vragen we aan onze leden om enige 
medewerking. Zodat we van eenieder het juiste mailadres in ons bestand hebben. 
 
We willen onze leden dan ook vriendelijk vragen om zich via onze website opnieuw aan te 
melden voor onze VDG nieuwsbrief.   
 
Dit kunt u doen door onderstaande link aan te tikken en het daar voor bestemde formulier in te vullen 
en door te sturen. Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking! 
 
Aanmelden nieuwsbrief: http://www.vdgnl.org/nieuwsbrieven/aanmelden-nieuwsbrief 
 
 
c. Over  de brief van Centraal Beheer Achmea. 
Op 4 juli 2016 hebben mogelijk vele van ons een brief ontvangen van Centraal Beheer Achmea. In 
deze brief kondigt CB aan dat collectiviteitskorting per 1 november 2016 als volgt wijzigt.  

• Autoverzekering wordt   10 % was  21 %. 
• Motorverzekering wordt 10 %  was 49 % 
• Woonverzekering wordt   8%   was 10 % 

De korting op alle andere verzekeringen verandert niet. 
 
Als VDG bestuur hebben we in samenspraak met de OR van Dow, het Dow management hierover 
vragen gesteld en verzocht alles in het werk te stellen om deze extra kosten voor de 
gepensioneerden, tot een minimum te  beperken. 
Ook hebben we verzocht, indien Dow in de toekomst overstapt naar een goedkopere 
verzekeringsmaatschappij, hier ook de gepensioneerden in mee te nemen.   
 
d. Haalbaarheidstoets van het Dow Pensioen. (bron website SDPF) 
De haalbaarheidstoets – verplicht vanaf 2015 – vloeit voort uit de Wet aanpassing 
financieel toetsingskader (FTK).  
De haalbaarheidstoets geeft inzicht in de samenhang tussen de financiële opzet, het verwachte 
pensioenresultaat en de risico’s die daarbij gelden.”Bij het verwacht pensioenresultaat gaat het bij de 
meeste fondsen om de indexatie ambitie. De berekening toont aan in hoeverre de ambitie nog 
realistisch is onder diverse scenario’s. Pensioenresultaat wordt gedefinieerd bij een volledig 
geïndexeerd pensioen en een geschatte inflatie. 

De website van Stichting Dow Pensioenfonds zegt: “Voor pensioenfondsen met indexatieambitie is 
een haalbaarheidstoets zeer interessant, maar Stichting Dow Pensioenfonds heeft een nominaal 
pensioen, dus het pensioenresultaat is alleen afhankelijk van de inflatieverwachting voor de 
toekomst.” 

Voor ons als Dow gepensioneerden is dit  dus geen interessante berekening vanwege het 
nominale pensioen en het fonds geen indexatie kent. 


