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Aanpassing van ingegane Dow pensioenen. 
Regelmatig bereiken ons vragen over het bestaansrecht van de VDG en welke concrete 
invloed de VDG kan uitoefenen op verbetering van onze pensioenen. Graag willen we 
uitleggen wat U van ons momenteel kunt verwachten en welke acties wij ondernemen.   
  
De stand van zaken. 
De doelstelling van de VDG is het behartigen van materiële en immateriële belangen van 
allen die een uitkering ontvangen van de Stichting Dow Pensioenfonds (SDPF).  
Dit houdt onder meer in dat we invloed proberen uit te oefenen om de koopkracht van de 
uitkeringsgerechtigden van de SDPF op peil te houden. 
Hiertoe is op regelmatige basis contact met het management van Dow Benelux BV en het 
bestuur van de SDPF.  
In 2006 werd door het Terneuzen management een voorstel ingediend bij het management 
van The Dow Chemical Company in Midland (USA), voor een mogelijke aanpassing van 
onze Dow pensioenen. Helaas strooide de financiële crises, begin 2008, roet in het eten.    
 
Zeer binnenkort zal er opnieuw een afspraak worden gemaakt met het management van 
Dow Benelux BV, dit ter kennismaking met de nieuwe bestuurders en om onderwerpen die 
de koopkracht van ons pensioen aangaan te bespreken. 
  
Enige historie. 
The Dow Chemical Company heeft in het verleden ruim aandacht gehad voor haar 
gepensioneerden. Zo zijn meerdere malen éénmalige aanpassingen op de ingegane 
pensioenen toegekend, welke als één bedrag zijn uitbetaald. 
In 2001 heeft The Dow Chemical Company positief gereageerd op het verzoek tot 
aanpassing van de ingegane pensioenen in Nederland. Deze structurele aanpassing werd in 
2002 aan een deel van de gepensioneerden toegekend.  
Omdat de laatste éénmalige uitkering in 1995 heeft plaatsgevonden, besloeg deze 
toekenning de periode tussen 1995 en midden 2000.   
De gepensioneerden, die op basis van de EVP-regeling gepensioneerd zijn en op 1 januari 
2002 jonger waren dan 65 jaar, zijn niet voor deze aanpassing in aanmerking gekomen. Voor 
deze gepensioneerden is in de toenmalige EVP- regeling een éénmalige uitkering 
toegekend, die bedoeld was om de inkomensachteruitgang tussen 55 en 65 jaar op te 
vangen.  
 
In alle bovenstaande gevallen was de financiële positie van het pensioenfonds 
(dekkingsgraad) niet relevant. 
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De actualiteit. 
Nieuwe pensioenregelgeving bepaalt echter dat pensioenen alleen nog kunnen worden 
aangepast wanneer de positie van een pensioenfonds aan bepaalde voorwaarden voldoet. 
Deze eisen gelden ook voor pensioenfondsen welke voorwaardelijke indexatie in het 
pensioenreglement hebben opgenomen.  
De belangrijkste voorwaarde is, dat de beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds 
minimaal 110% moet zijn en zelfs dan mag nog maar mondjesmaat worden aangepast. 
  
De beleidsdekkingsgraad van de SDPF bedroeg per 31 augustus 106,8%. 
Aanpassing van ingegane Dow pensioenen is dus op dit moment wettelijk niet toegestaan.  
De VDG blijft de situatie echter nauwlettend monitoren en zal, zodra de situatie dit toelaat, 
actie ondernemen.  
Sinds 1 januari 2014 is het fonds een krimpend fonds. Met andere woorden er komen geen 
nieuwe uitkeringsgerechtigden bij. Dit maakt het fonds er niet sterker op en is voor ons een 
extra reden om ontwikkelingen die ons fonds aangaan extra kritisch te volgen. 
 
Contributie 2017. 
U kunt uw contributie overmaken via internetbanieren op onderstaande bankrekening (dit 
heeft onze voorkeur omdat daar lagere kosten aan zijn verbonden). 
 
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 u dat beter uitkomt. Een hoger bedrag is 
natuurlijk ook welkom.  
Het is belangrijk het aantal betalende leden zo groot mogelijk te houden. Dit maakt ons 
signaal naar DOW sterker, maar help ons ook om binnen de begroting te blijven.  
We hebben in 2016 extra kosten moeten maken voor onze nieuwe website, het kopiëren en 
toesturen van de nieuwsbrieven (dit werd voorheen via Dow gedaan), maar sinds 2009 
moeten we dit uitbesteden. Daarom is het van belang om ons uw e-mailadres, via onze 
website<http://www.vdgnl.org/nieuwsbrieven/aanmelden-nieuwsbrief> door te geven als dat 
nog niet bij ons bekend is. U krijgt dan voortaan de nieuwsbrief via e-mail toegestuurd.  
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Wat doet de VDG met je contributie? 
 
Het wordt besteed aan o.a.: 

• Het verzenden van de VDG-nieuwsbrieven 
• Leden- en bestuursvergaderingen. 
• Het op de hoogte blijven van de pensioen ontwikkelingen. 
• Pensioentrainingen. 
• Contributie aan de KNVG, om als gezamenlijke gepensioneerden organisaties 

invloed uit te oefenen op politieke besluitvorming. 
• Het ter beschikking hebben van voldoende middelen voor juridisch-advies als dit 

nodig is. 
• Onderhoud van onze website. 

 
 
 
 


