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NIEUWSBRIEF no. 101 
 
 
Beste leden van de VDG 
 
Onderwerpen van deze nieuwsbrief: 

• Interview met de bestuursvoorzitter 

• Het Nieuwe Pensioenakkoord (NPA) 

• Overleg met Dow Management 

• Vacatures VDG bestuur 

• Declaraties ziektekosten 

• Beoogde Algemene Ledenvergadering VDG 

 
 
Interview met de bestuursvoorzitter, Dik Schipper 
Hoe meer leden, hoe sterker we staan ! 

54 procent van de Dow gepensioneerden is lid van de Vereniging van Dow Gepensioneerden (VDG). 

Het is dé vereniging die zich inzet voor de belangen van Dow gepensioneerden bij de Stichting Dow 

Pensioenfonds (SDPf).  

 

De belangen van de Dow gepensioneerden: 

Dik vertelt: “ Het doel van de vereniging is het behartigen van materiële en immateriële belangen van 

alle (gewezen) deelnemers die een uitkering ontvangen van de SDPf ”. 

De aandachtspunten waar we ons hard voor maken zijn o.a. de kostenontwikkeling en 

polisvoorwaarden van de ziektekostenverzekering, het koopkrachtverlies en afhankelijk van de 

financiële situatie van Dow, een mogelijke compensatie in welke vorm dan ook. 

We volgen nauwgezet alle ontwikkelingen in ons pensioenfonds en voor verzoeken/vragen van 

individuele leden trachten we een oplossing te vinden. 

Het bestuur van de VDG werkt nauw samen met de vertegenwoordigers van de gepensioneerden in 

het bestuur van de SDPf en in het Verantwoordingsorgaan. 

Daarnaast hebben we een goed contact met de Ondernemingsraad van Dow. 

 

Het meest belangrijke wat nu gaat spelen is de invoering van het nieuwe pensioenstelsel met als 
beoogde ingangsdatum gedurende 2026. De onderhandelingen daarover beginnen tussen de 
werkgever en werknemer (in ons geval de Ondernemingsraad), dit is op dit moment wettelijk zo 
geregeld, ook dat de gepensioneerden alleen een hoor-recht hebben wat natuurlijk vreemd is omdat 
meer dan 50% van de deelnemers gepensioneerd is. 
Als vereniging gaan we daarover in overleg met Dow en werken zeer nauw samen met onze leden en 

adviseurs in het Verantwoordingsorgaan en in het bestuur van SDPf en met de Ondernemingsraad.  
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Het Nieuw Pensioenakkoord (NPA) 
 
Inmiddels hebben we al weer een paar maanden van 2021 achter ons liggen. De afgelopen tijd is er 
niet veel nieuws naar buiten gekomen met betrekking tot het Nieuwe Pensioenakkoord.  
Corona-crisis en Tweede Kamerverkiezingen hebben de volle aandacht geëist van het kabinet.  
Recent op 10 mei jl. heeft minister W. Koolmees van Sociale Zaken bekend gemaakt dat de nieuwe 
pensioenwetgeving met een jaar wordt uitgesteld, op zijn vroegst dus vanaf 1 januari 2023 is er een 
nieuwe wetgeving met als uiterste ingangsdatum van een nieuwe pensioenregeling nog steeds 
beoogd gedurende 2026 / 1 januari 2027. 
Zoals in het interview met de voorzitter is aangegeven, volgen we nauwgezet alle ontwikkelingen in 
ons pensioenfonds. Als VDG bestuur willen we een actieve rol gaan spelen tijdens de transitie-fase 
om een plaats aan tafel te krijgen en om onze stem als gepensioneerden te  laten horen. Inmiddels 
hebben we een sub-team gevormd om ons goed voor te bereiden zodat we tijdens onze Algemene 
Ledenvergadering gezamenlijk met jullie hierover kunnen discussiëren wat er speelt bij onze 
gepensioneerden.  
  
 
 
Overleg met Dow Management 
 
Op 10 mei jl. heeft een afvaardiging van het VDG bestuur overleg gehad met Dow Management, A. 
van Beek en E. D’Hooghe.  
De onderwerpen die aan de orde zijn gekomen zijn o.a. de formele aanmelding bij de (ex)werkgever 
van de VDG als vertegenwoordiger van de gepensioneerden m.b.t. het Nieuwe Pensioenakkoord 
(NPA). Het streven is een plaats aan de onderhandelingstafel gedurende de transitie-fase. De intentie 
van A. van Beek en E. D’Hooghe is om de huidige pensioenregeling voor gepensioneerden te 
handhaven, maar dat het ook afhankelijk is van de onderhandelingen met de Ondernemingsraden.   
Afstemming tussen Stichting Dow Pensioenfonds en VDG m.b.t. communicatie over het NPA; het is 
van wezenlijk belang dat de berichtgeving eenduidig en helder is. 
 
Het bestuur heeft zijn zorgen geuit over het proces en inhoud ten aanzien van onze zorgpolis. Onze 
zorgspecialist, Henny Martens, heeft zitting in de OR Verzekeringscommissie en door Dow 
Management is bevestigd dat deze commissie zeer waardevol is en blijft. 
Sinds een aantal jaar is de vergoeding voor de ziektekosten een aandachtspunt van de VDG richting 
Management. Ook tijdens dit overleg is dit punt weer ter sprake gebracht en Dow Management heeft 
toegezegd dit verder intern te bespreken en het resultaat terug te koppelen aan de VDG. 
 
 
 
Het VDG bestuur 
Jammer genoeg hebben we te melden dat Arnout Lavooi, om persoonlijke redenen, zijn 
bestuursfunctie in maart jl. heeft neergelegd. 
Arnout was niet alleen een kritisch bestuurslid maar was ook de schakel tussen de gepensioneerden 
vanuit het Rotterdamse en omgeving. 
We willen Arnout dan ook namens alle gepensioneerden danken voor zijn tomeloze inzet in de 
afgelopen 5 jaar. 
 
Na ruim 14 jaar het secretariaat te hebben bemand als secretaris van onze vereniging, heeft Jo Burm 
het stokje over gedragen aan Ceciel van Eijl en wel per 1 januari 2021. Jo wil zich geheel toeleggen 
op het nieuwe pensioenakkoord wat voor ons als gepensioneerden van wezenlijk belang is en kan 
zijn. 
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Otto Berbée zal zich terugtrekken uit het bestuur van de VDG zodra hij bestuurslid wordt bij de 
Stichting Dow Pensioenfonds. Otto zal daarna wel adviseur blijven van de VDG. 
 
Dit betekent dat er weer vacatures zijn ontstaan. Bent u geïnteresseerd of weet u iemand, laat het 
ons weten. U kunt dit via het secretariaat kenbaar maken (email naar info@vdgnl.org of een schrijven 
of een telefoontje). 
 
 
Declaraties ziektekosten 
Van de afdeling Declaratieservice Zilveren Kruis is het advies gegeven om op uw declaraties “Dow 
Aanvullend Pakket” te vermelden. 
Zilveren Kruis behandelt de binnenkomende nota’s als standaard, zodat u, bijvoorbeeld via de opticien 
maar € 250,- i.p.v. € 300,-  vergoeding krijgt voor aanschaf nieuwe bril. Met de vermelding van Dow 
Aanvullend Pakket ontvangt u de volledige vergoeding van € 300,-. 
 
 
Algemene Ledenvergadering VDG 
Het is nog ver weg, maar zet u het alvast in de agenda: donderdag – 7 oktober a.s. zal onze 
Algemene Ledenvergadering plaatsvinden (in de hoop dat dit in het kader van de corona maatregelen 
kan plaatsvinden). We laten het u tijdig weten. 
 
 
 
Namens het bestuur, 
met vriendelijke groet, 
Ceciel van Eijl 
Secretaris VDG 
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