NIEUWSBRIEF No. 87
Vereniging van Dow Gepensioneerden in Nederland

Secretariaat:

Postbus 365

4530 AJ Terneuzen
Tel. secretaris :

0114 314798

Bankrekening: NL91 ABNA 044.63.92.146 t.n.v VDG

Mededeling:
Vanwege stijgende kosten heeft het bestuur besloten de brief post in het vervolg
alleen aan diegenen te sturen die een geldelijke bijdrage leveren. Dit zal de laatste
post zending worden voor diegenen die geen geldelijke bijdrage leveren en waarvan
we geen e-mail adres hebben. Via onze website http://www.vdgnl.org/ is alle
informatie te volgen. Wij rekenen op uw begrip.
Samenvatting van de Algemene Leden vergadering op 30 maart 2017, gehouden in het
PV-gebouw te Terneuzen.
Opening en mededeling door interim-voorzitter, Ruud Lie.
Bij afwezigheid van Piet Neven, voert Ruud Lie als interim-voorzitter het woord.
Piet heeft tot onze verrassing om persoonlijke reden besloten zijn taak deze maand terug te
treden en niet bij de ALV aanwezig te zijn.
Het bestuur betreurt dit zeer, gezien de voortreffelijke wijze en met veel inzet waarop Piet de
vereniging heeft geleid al kort nadat hij in 2001 tot het bestuur toetrad.
Hij heeft ook de gepensioneerden vertegenwoordigd in het Verantwoordings Orgaan, als
toezichthouder namens de gepensioneerden op het Dow Pensioenfonds bestuur.
Er wordt een beroep op de leden gedaan zich kandidaat te stellen voor het voorzitterschap.
De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en in het bijzonder ons erelid Hessel Wiersma.
Het erelid Bert Stradmeijer is door omstandigheden verhinderd en we ontvingen het droevige
nieuws dat ons erelid Ger Emans onlangs is komen te overlijden.
De heer Anton van Beek Voorzitter van de Raad van Bestuur van Dow Benelux en Mevrouw
Caroline Van Eecke laten zich excuseren. De ondernemingsraad is vertegenwoordigd door
Marc Obrie.
N.a.l.v. vragen van onze leden hebben we de heer Johan Morcus van Witte Boussen
uitgenodigd om het een en ander toe te lichten m.b.t. de zorgverzekering en
privéverzekeringen voor het personeel.
Daarna wordt informatie verstrekt over de ontwikkelingen van ons koopkrachtverlies en de
zorgkosten. De lage inflatie heeft tot nu toe een gunstig effect op ons koopkrachtverlies.
Het gemiddelde verlies over de periode 2006 tot 2016 bedraagt 1.80 procent per jaar.
Als bestuur hebben we gekeken naar de zorgkosten. Over een periode van 2006 tot 2017
zien we een stijging van 95 procent. Deze stijging is inclusief de vergoeding van Dow.
Presentatie m.b.t. Zorgverzekering en personeelsarrangement Dow.
Daar een antwoord is uitgebleven vanuit personeelszaken op onze vraag m.b.t .de door
Centraal Beheer gewijzigde collectiviteitskorting, heeft het VDG-bestuur Witte Boussen
gevraagd het personeelsarrangement, alsnog met de gepensioneerden te delen.
De voorzitter verwelkomt de heer Johan Morcus.
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
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1. Uitleg basisverzekering (budget- natura – restitutiepolis)
2. Aanvullende verzekeringen (Start – Extra- Dow-Excellent en de grensoverschrijdende
zorg)
3. Hoe zijn de collectiviteitskortings geregeld? (premietabel)
4. Werkgeversportaal (diverse info over ziektekosten)
5. Service Witte-Boussen.
6. Presentatie over het personeelsarrangement Dow (privéverzekeringen) via Aegon en
Witte-Boussen Assurantiën BV
De heer Morcus geeft uitgebreid uitleg over de verschillen tussen budget – natura en
restitutiepolissen. Het aanbod voor aanvullende verzekeringen gepensioneerden bestaat uit:
Start, Royaal en Dow/excellent.
De collectiviteitskorting op de basisverzekering bedraagt 10 procent.
De collectiviteitskorting op de aanvullende verzekering excellent bedraagt 50 procent.
Korting jaarbetaling bedraagt 3 procent.
Indien een aanvullend pakket wordt gekozen, geldt voor hulp in het buitenland de volgende
clausule:
Kostprijsvergoeding algemene, academische, universitaire ziekenhuizen in België en Kreis
Krakenhäuser en Universitäts Kliniken in Duitsland en binnen de 55 km vanaf de
Nederlandse grens. Inclusief UZ te Leuven, echter exclusief privéklinieken.
Overige zorg in België en Duitsland tegen een vergoeding tot maximaal 200 procent van het
Nederlands tarief.
De premie wordt jaarlijks onderhandeld tussen de directie van Avéro Achmea, Witte Boussen
en het Dow management.
Indien er uit de basisverzekering items worden geschrapt, wordt door Dow nagegaan of dit
specifieke item ondergebracht kan worden in het Dow aanvullend pakket.
Het pakket collectiviteit personeelsarrangement van Aegon werd toegelicht. Vorig jaar is er
door Centraal Beheer aangekondigd dat op diverse verzekeringen de collectiviteitskorting
wordt verlaagd. Door Dow is aan Witte Boussen gevraagd om een marktonderzoek te
doen, om te komen tot een alternatieve personeels collectiviteitskorting.
Voor vragen over zorgverzekering en het Aegon collectiviteit personeelsarrangement
schadeverzekeringen kan men contact op nemen via:
Het Webportaal: www.witteboussen.nl/inloggen.
Gebruikersnaam: Dow
Wachtwoord: 1000675
Jaarverslag 2016
Het is momenteel wat rustiger in de pensioenwereld nu de economie weer aantrekt. Toch
blijft het een heet hangijzer met veel kapers op de kust.
Het aantal leden bedraagt momenteel totaal 1847, waarvan we van 1170 leden een
emailadres hebben.
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Er is overleg geweest met de voorzitter van de OR, om te komen tot een nauwere
samenwerking tussen VDG en de OR.
Op verzoek van een aantal leden hebben we aandacht besteed aan het AOW-gat en de Dow
bijdrage aan de zorgkosten en aan de door Centraal Beheer aangekondigde gewijzigde
collectiviteitskorting.
Er is overleg geweest met Anton van Beek, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Dow
Benelux. De onderwerpen: Koopkrachtverlies, premie zorgverzekering, collectiviteitskorting,
deelname in commissies van de OR en het Jubileumfeest van Dow, zijn besproken.
Verslag van bestuurslid SDPF namens de gepensioneerden (Jan Wolter Molster) Als
vertegenwoordiger van de gepensioneerden neemt Jan Wolter het woord.
De cijfers zijn nog niet defintief en niet goedgekeurd. Kleine wijziging blijven mogelijk. De
resultaten van het Dow Pensioenfonds over 2016 ten opzichte van 2015 worden
weergegeven.
Het rendement over 2016 bedraagt 9.4 procent. In 2015 was dit 2.5 procent. Dit is beter dan
de eigen benchmark. Hiervan is 3,25 procent afkomstig van de rente afdekking. De
dekkingsgraad is gestegen van 108 naar 110 procent.
De rente is helaas weer gedaald naar 1,27 procent. Dit zorgt voor een druk op de
dekkingsgraad van 7,8 procent. Er volgt een uitleg over het belang van het “matchen” van de
pensioenverplichtingen. Uit een overzicht blijkt dat de beleggingen in 10 jaar tijd met 100
procent gestegen zijn.
Bij het onderwerp Actualiteiten wordt verwezen naar de politieke discussie over toekomstige
pensioenstelsels. In hoeverre ons dat ooit zal raken, weten we niet. Het derisking
programma, dus het terugbrengen van het risicoprofiel, wordt voortgezet. Dit zal leiden tot
minder risico, maar wel ten koste van het rendement. Binnen het Fonds is er veel aandacht
aan risicomanagement gegeven o.a. door het aanstellen van twee risicomanagers binnen het
bestuur.
Willem Vogt wordt bedankt voor zijn jarenlange inzet vanaf 1999, eerst namens de OR, later
namens de gepensioneerden. Vooral de goede samenwerking is het noemen waard.
Jan Wolter overhandigt persoonlijk een boek aan Willem als dank voor zijn inzet.
Als laatste wordt opgeroepen de website van het Fonds www.dowpensioen.nl te bezoeken.
Daar staan actualiteiten over het Fonds en over de landelijke ontwikkelingen. De
ontwikkeling van de dekkingsgraad en de rendementen kan men er ook op vinden. Het ligt
in de bedoeling dat de website van SDPF zodanig wordt aangepast dat ook voor de
gepensioneerden alle mogelijke informatie beschikbaar komt.
Financieel verslag
De penningmeester doet verslag van de begroting 2016 t.o.v. de werkelijke kosten uit 2016.
In 2016 hebben we extra kosten door de overgang naar een nieuwe website. Tevens zal
jaarlijks ongeveer € 300. -- gemoeid zijn met kosten voor hosting. De begroting voor 2017
laat voor een tweede jaar een tekort zien. Het bestuur heeft dan ook maatregelen genomen
om deze tekorten weg te werken.

NIEUWSBRIEF No. 87
Vereniging van Dow Gepensioneerden in Nederland

Secretariaat:

Postbus 365

4530 AJ Terneuzen
Tel. secretaris :

0114 314798

Bankrekening: NL91 ABNA 044.63.92.146 t.n.v VDG

Contributie bijdrage 2018
De vergadering gaat met algemene stemmen akkoord met de gepresenteerde begroting en
de vrijwillige vaststelling van een jaarlijkse bijdragen voor 2018 van 12 Euro.
Kascontrole
De voorzitter Henny Mercx doet verslag over het financiële boekjaar 2016.
De commissie heeft de financiën gecontroleerd en in orde bevonden.
Bestuursverkiezing
Gerard van Noort en Peter Appleton treden statutair af en stellen zich herkiesbaar.
Beide heren worden met algemene stemmen herkozen.

Aanvulling op de notulen.
Tijdens de ALV zijn we om bestuurlijke omstandigheden vergeten te vermelden dat
Ben Bregonje om persoonlijke redenen voortijdig zijn bestuursfunctie eind februari
2017 heeft neergelegd. Alsnog willen we Ben bedanken voor zijn bijdrage aan onze
vereniging.
Vragen tijdens de presentaties.
De vragen welke waren ingediend vooraf aan deze vergadering zijn tijdens de presentaties
beantwoord.
Rondvraag.
Verder geen vragen, sluit de voorzitter de vergadering en bedankt iedereen voor hun
aanwezigheid.
Voor een uitgebreid verslag verwijzen we naar onze website:
<http://www.vdgnl.org/vergaderingen/jaarverslagen/ >
Indien men niet beschikt over een computer kunt u een uitgebreid verslag opvragen bij
de secretaris.
Met vriendelijke groet,
Jo Burm
Secretaris

