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Informatie over de gehouden Algemene ledenvergadering van 28 maart 2019, 
                               gehouden in De Brouwzaele te Terneuzen.  
                  

 
De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en benadrukt de grote opkomst. 
De burgemeester van Terneuzen, Jan Lonink en de voorzitter van SDPF, Arnd Thomas zijn 
bereid geweest als gastspreker aanwezig te zijn op onze vergadering. De voorzitter bedankt 
de beide heren voor hun aanwezigheid. 
De aandacht in deze vergadering ging vooral uit naar de steeds maar stijgende zorgkosten 
en het uitblijven van een pensioenakkoord. 
 
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 van mening dat de gepensioneerden ook van de partij horen te zijn. 
In het afgelopen jaar hebben we diverse gesprekken gehad met Dow het Management 
waarin we aandacht hebben gevraagd voor het koopkrachtverlies van de gepensioneerden 
en de vergoeding van de zorgkosten.  
 
Ondanks dat de goederen en consumptieprijzen elk jaar stijgen, wordt ons pensioen niet 
verhoogd. In onze constructieve gesprekken met 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.  

 
Het accent van ons contact met Dow management hebben we verlegd naar de vergoeding 
voor zorgkosten, inhoud van verzekeringen en voorstellen ter verbetering van de financiële 
positie van onze gepensioneerden, in het bijzonder voor hen die een laag pensioen genieten. 
In de vergadering wordt een grafiek getoond waarin de stijging van zorgkosten is 
weergegeven, exclusief de vergoeding welke we als gepensioneerden mogen ontvangen van 
Dow.  
Deze vergoeding wordt alleen toegekend als betrokken met pensioen is gegaan bij Dow 
Benelux.  
Er is met Personeelszaken en de OR overeengekomen dat Henny Martens namens de 
gepensioneerden als zorgspecialist zitting neemt in de OR-verzekeringscommissie.   
Om effectief vanuit de VDG passend en op maat op de inhoud van de polisvoorwaarden te 
kunnen blijven bijdragen, willen wij zo dicht mogelijk aan tafel 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.  
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De 2018 resultaten tot nu toe 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. 

 
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 in december 2018 geen post meer van 
VDG ontvangen. 
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.  
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. De penningmeester doet een oproep tot de vergadering, indien er nog geen 
contributie is overgemaakt, dit graag alsnog te doen. 
 
Arnd Thomas 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, Climate change, Nato conflict, Europa 
fragmentatie e.a.) 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 de 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.  
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Energie is Dow en Dow is Stichting Dow Pensioenfonds. 
En dat zijn onze liabilities (verantwoordelijkheden) met betrekking tot onze investeringen. 
Energie is dan ook van groot belang voor Dow. 
Momenteel is Noord-Amerika door het oppompen van schalie gas een grotere producent en 
uitvoerder 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. 
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”.  
“The Dow Terneuzen” is dan ook  het nieuwe Dow.  
Op de vraag wat de impact van deze splitsing op Stichting Dow pensioenfonds is, antwoordt 
Arnd dat er geen verandering t.o.v. huidig set-up plaatsvindt. Jim Fitterling wordt de nieuwe 
CEO per 1 april 2019. 
De strategie van Dow is het optimaliseren van de bestaande fabrieken. 
Over twee à drie jaar kijkt Dow weer naar nieuwe projecten.  
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. Met ook een positief resultaat voor het Dow pensioenfonds.  
Het tegenovergestelde is een afbrokkeling van productiemiddelen en/of serviceafdelingen 
wat mogelijk een negatief effect zou kunnen geven 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. 
 
Aansluitend op de presentatie van Arnd Thomas, neemt Jan Wolter Molster, als bestuurslid 
van het SDPF namens de gepensioneerden, het woord en geeft inzicht in het aantal 
deelnemers, het rendement en actualiteiten. 
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. Het rendement van het fonds is t.o.v. van 
2017 afgenomen, respectievelijk van +4.8 procent naar -1.0 procent in 2018. 
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. 
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.  
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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. 
 
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 (N61-62 Westerschelde- en Sluiskiltunnel) 

• Bouw Nieuwe Sluis Terneuzen  

• Onderzoek Rail Ghent Terneuzen (goederen- en personenvervoer) 

• Seine Nord kanaal (Seine - Schelde verbinding) 

• Smart Delta Resources  

• Havenfusie North Sea Port  

• Arbeidsmarkt.  
 
De eerdergenoemde items worden één voor één door de heer Lonink toegelicht. 
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 in voorzieningen te voorzien 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.  
 
In deze vergadering wordt met algemene stemmen Simon Molenaar benoemd als Erelid van 
onze vereniging. 
Zoals eerder medegedeeld treedt Ruud Lie als bestuurslid af. Ineke Korst en Ceciel van Eijl 
treden per direct aan als nieuwe bestuursleden. 
 
Voor meer informatie over de gehouden Algemene Ledenvergadering, verwijzen we u 
 naar onze website. <Presentatie Algemene Ledenvergadering 2019> 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jo Burm 
Secretaris  

 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.vdgnl.org/dbupload/_p125_totaal_presentatie_alv_28_maart_2019_rev_1_002.pptx
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