NIEUWSBRIEF No. 78
Vereniging van Dow Gepensioneerden in Nederland

Beste oud‐collega’s
Je zult je misschien afvragen wat heeft het bestuur van de VDG dit jaar voor
ons gedaan? We hebben al zo lang geen nieuwsbrief meer gezien terwijl er
zoveel nieuws in de media verschijnt over de plannen die de politiek ontwikkelt
over de toekomst van ons pensioenstelsel.
Dat is nou net waar het VDG bestuur zich mee heeft bezig gehouden n.l. het
volgen van deze discussie en vooral het deelnemen aan de activiteiten van
onze koepelorganisatie de KNVG om deze plannen bij te stellen!
De KNVG is zeer actief in het behartigen van de pensioenbelangen.
Je moet maar eens kijken op de Nieuwsblog op de KNVG website www.knvg.nl
of via de link op onze VDG website.
De KNVG tracht, samen met andere ouderenorganisaties zoals de NVOG en
CSO, de politiek duidelijk te maken dat de pensioenplannen die men in 2015
wil invoeren op meerdere punten slecht zijn voor zowel de gepensioneerden
als voor de oudere en jongere werkenden. De geplande maatregelen stapelen
zekerheid op zekerheid, waardoor het voor pensioenfondsen bijna onmogelijk
zal worden om ooit nog iets aan compensatie van het koopkrachtverlies te
doen. Nu zal je zeggen; dat zal bij ons toch niet zo gauw gebeuren omdat
koopkrachtcompensatie niet in onze pensioenregeling is opgenomen. Dat is
inderdaad waar, maar Dow zal door deze geplande maatregelen langer en
meer extra bijdragen in ons pensioenfonds moeten storten. Dit verkleint de
kans op compensatie van het verlies aan koopkracht van de Dow
gepensioneerden. Het is dus ook voor ons van belang dat de politiek de
geplande maatregelen aanpast. Gelukkig hebben we kunnen constateren dat
het z.g. “invaren” van de rechten van de reeds ingegane pensioenen in een
nieuwe pensioenregeling is ingetrokken. Maar helaas moeten we ook
constateren dat de Tweede Kamer het voorstel voor een Nieuw Financieel
Toetsingskader (nFTK) van Staatssecretaris Klijnsma heeft aangenomen. We
konden nu alleen nog rekenen op het “gezonde verstand” van de Eerste
Kamerleden.
We moeten echter constateren dat de Eerste Kamer steeds vaker direct
betrokken raakt in de politieke discussie tussen de Regering en de Tweede
kamer en onder druk gezet wordt om de regeringscoalitie te steunen.
In de nacht van dinsdag op woensdag 17 december heeft ook de Eerste Kamer
het voorstel voor het Nieuw Financieel Toetsingskader (nFTK) aangenomen. Dit
gebeurde nadat de Staatssecretaris toezegde dat ze de Nederlandse Bank
(DNB) zal verzoeken de UFR (zeg maar rekenrente) niet per 1 januari 2015 te
verlagen. Deze zou van 4,2% naar 3,9% gaan met als gevolg dat de
dekkingsgraad weer verder zou dalen. Dit is echter maar tijdelijk effect omdat
de DNB per 1 februari 2015 Europese regels verwacht waardoor deze UFR
weer aangepast zal worden.
Kortom een wat zorgelijk verhaal, maar laten we afsluiten met de zekerheid
dat onze oud‐werkgever, welke de pensioenuitkeringen garandeert, indien
nodig extra bijdragen in ons pensioenfonds stort om de dekkingsgraad op peil
te houden.
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Wat kan het VDG bestuur nog meer voor je doen?
Als je vragen hebt over je Dow pensioenzaken kun je natuurlijk terecht bij het Pensioenbureau van
de Stichting Dow Pensioenfonds (0115‐671111 of info@dowpensioen.nl ) of bij de pensioen
uitvoerder AZL (045‐5763221 of pf‐dow@azl.eu ) Als je andere vragen hebt of er niet uitkomt dan
kun je ons altijd benaderen. Wij staan altijd voor je klaar om je te helpen.
Het bestuur van de VDG wenst u en allen die u lief zijn,
Prettige feestdagen en een voorspoedig en gezond 2015

NB. Deze nieuwsbrief wordt per post verzonden i.v.m. de acceptgiro.
Het is niet nodig u opnieuw aan te melden.

Naam‐ of adreswijziging:
Om ons adressenbestand up‐to‐date te houden doen we een dringend beroep om in geval van wijzigingen
bericht te sturen.
Dit kan via onze website: www.vdgnl.org
Dit kan ook per post door het onderstaand formulier in te vullen en te sturen naar:
Secretariaat VDG
Postbus 365
4530 AJ Terneuzen.
Naam en voorletters:
Oud adres

Mannummer:
Nieuw adres

Straat en nummer
Postcode
Plaats

Nieuwsbrief per E‐mail:
Meer dan 900 leden ontvangen de VDG Nieuwsbrief per e‐mail. Gebruikt u ook internet en e‐mail? Geeft u dan
ook op voor ontvangst van de VDG nieuwsbrief per e‐mail!
U kunt u opgeven door op onze website www.vdgnl.org bij “nieuwsbrieven” en “aanmelden elektronische
nieuwsbrief”.
U kunt ook een e‐mail sturen aan: secretaris@vdgnl.org
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Contributie 2015
U kunt uw contributie overmaken via internetbankieren op onderstaande bankrekening.
(dit heeft onze voorkeur omdat daar geen kosten aan verbonden zijn)
IBAN: NL91ABNA0446392146
BIC: ABNANL2A
t.n.v. Vereniging DOW gepensioneerden (VDG), te Terneuzen.
U kunt ook gebruik maken van onderstaande acceptgiro met vermelding van uw naam!!!
(hier zijn voor de VDG wel extra kosten aan verbonden)
De contributie bedraagt € 12,‐
U mag ook een lager bedrag overmaken als dat u beter uitkomt , een hoger bedrag is natuurlijk ook
welkom.
Het is belangrijk dat aantal betalende leden zo groot mogelijk is. Dit maakt ons signaal naar DOW
sterker, maar help ons ook om binnen de begroting te blijven.
Ook hebben we extra kosten voor het kopiëren en toesturen van de nieuwsbrieven, dit werd
voorheen door via Dow gedaan, sinds 2009 moeten we dit uitbesteden. Daarom is het van belang om
ons uw e‐mailadres, via onze website www.vdgnl.org, door te geven als dat nog niet bij ons bekend
is, dan krijgt u voortaan de nieuwsbrief via e‐mail toegestuurd.
Peter Appleton, penningmeester
Wat doet de VDG met je contributie?
Het is aan o.a.:
 Het verzenden van de VDG nieuwsbrieven
 Leden- en bestuurs-vergaderingen.
 Het op de hoogte blijven van de pensioen ontwikkelingen.
 Pensioentrainingen.
 Contributie aan de KNVG om als gezamenlijke gepensioneerden invloed uitoefenen op
politieke besluitvorming.
 Het ter beschikking hebben van voldoende middelen voor mogelijke juridisch-advies of –
procedure. (de z.g. strijdkas)
 Het onderhoud van onze website.

Hier de acceptgiro afdrukken

