NIEUWSBRIEF No. 76
Vereniging van Dow Gepensioneerden in Nederland

Gaat uw pensioenregeling nu echt veranderen?
Gepensioneerden waren de afgelopen tijd niet erg positief in het nieuws. Specialisten
en professoren riepen dat het Nederlandse pensioenstelsel onhoudbaar was geworden
door vergrijzing en de onbetrouwbaarheid van de financiële markten. De regering
zocht besparingen in de fiscale aftrekbaarheid van pensioenpremies. Werkgevers
wilden minder en zekerder premie bijdragen. Gepensioneerden zouden de
“pensioenpotten” niet moeten leegeten van de jongeren. Gepensioneerden zouden
rijke profiteurs zijn. Enz.
Na alle “wilde” plannen om het Nederlandse pensioenstelsel drastisch aan te passen,
lijkt de discussie over de noodzakelijke hervormingen in een rustiger vaarwater te zijn
gekomen.
Mede dankzij de inzet van onze koepelorganisatie de KNVG, blijft globaal het
Nederlandse pensioenstelsel in werking. Voor de actieve deelnemers volgen er
behoorlijke aanpassingen, met name de latere pensionering en het daarbij behorende
lagere opbouwpercentage. Ook zullen de werkenden geconfronteerd worden met
aanpassingen aan hun pensioenovereenkomst of zelfs overgaan van een
uitkeringsovereenkomst (defined benefits) naar een premieovereenkomst Defined
contribution).
Het door de gepensioneerden onrechtvaardige en gevreesde “invaren” is van de baan.
Staatssecretaris Klijnsma heeft dit wetsvoorstel ingetrokken.
Nog niet alles is in detail geregeld, de berekening van de dekkingsgraad moet nog
herzien worden. De lage dekkingsgraden, die al deze onrust veroorzaakte, werd naast
de financiële‐ , economische‐ en Euro‐crisis, veroorzaakt door de manier waarop de
huidige (historisch lage) rentestand verrekend moet worden als toekomst rendement.
Wat betekent dit nu voor uw Dow pensioen?
Uw pensioen aanspraken blijven ongewijzigd!
Het VDG bestuur heeft deze ontwikkelingen nauwlettend gevolgd en zal dit met grote
aandacht blijven doen , met steun aan‐ en enorm veel informatie van‐ onze
koepelorganisatie KNVG.
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Algemene ledenvergadering 2014
De algemene ledenvergadering zal op 13 maart 2014 gehouden worden in het PVO
gebouw te Terneuzen.
De nieuwe voorzitter van de Stichting Dow Pensioenfonds Willem Huisman zal
gastspreker zijn.
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Indien u een onderwerp voor de agenda wilt opbrengen of zelf een bijdrage aan de
vergadering wil leveren neem dan contact op met onze secretaris Jo Burm.
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Het bestuur van de VDG wenst u en allen die u lief zijn,
Prettige feestdagen en een voorspoedig en gezond 2014

Naam‐ of adres‐wijziging
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 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 pieter.neven@wxs.nl
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Contributie 2014
Via internetbankieren op onze ABN‐AMRO bankrekeningnummer:
BIC: ABNANL2A
IBAN: NL91ABNA0446392146
t.n.v. Vereniging DOW gepensioneerden (VDG), te Terneuzen.
Graag uw naam duidelijk vermelden op de acceptgiro.
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

