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Op de valreep van 2019 hebben we twee brieven mogen ontvangen.  
 
Beste oud-collega’s, 
 
Veel leden voelden zich vlak voor het einde van het jaar nogal overvallen door de twee 
brieven van AZL en SDPF 
 

1) Een brief van AZL, met het onderwerp: “vakantiegeld en 13e maand worden 
opgenomen in uw maandbetaling.” 

 
2) Een brief van Stichting Dow Pensioenfonds met de mededeling: “AZL heeft Dow te 

kennen gegeven de inhouding premie zorgverzekering, vanwege het invoeren van 
een nieuw IT-systeem, niet meer te kunnen verwerken”.  

 
1) Brief van AZL m.b.t. wijziging uitbetaling  
 

Op 19 september 2019 werd aan het VDG  bestuur medegedeeld dat er een wijziging in 
pensioen uitbetalingen zal plaatsvinden per januari 2020. 
Tijdens deze vergadering hebben we als bestuur van VDG erop aangedrongen om over 
deze voorgenomen wijzigingen zorgvuldig te communiceren.  
Na diverse malen aan het pensioenbureau te hebben verzocht waar de communicatie blijft 
mbt wijziging van uitbetaling, werden we alsnog verrast met de twee hierboven genoemde 
brieven aan het eind van 2019.  
Een groot aantal van onze leden hebben zowel schriftelijk als telefonisch hun bezorgheid 
kenbaar gemaakt. En terecht! Want de communicatie was niet duidelijk. 
 
De VDG heeft op 28 december jl. het bestuur van SDPF schriftelijk medegedeeld 
dat de communicatie naar de gepensioneerden niet tijdig en niet duidelijk was. 
De zeer late en niet duidelijke communicatie heeft bij vele van onze gepensioneerden veel 
onrust en verontwaardiging teweeg gebracht. 
 
Als VDG willen we erop toezien dat, bij mogelijke andere reglementaire aanpassingen in de 
pensioenreglementen, deze vroegtijdig en op de juiste wijze worden geingevoerd. 
 
 

2) Brief van Stichting Dow Pensioenfonds m.b.t. premie zorgverzekering 
 

Een reactie op de brief van Stichting Dow Pensioenfonds het volgende:  
Leden geven aan dat ze teleurgesteld zijn over de mededeling dat AZL wegens een wijziging 
van hun IT systeem heeft besloten om een groot deel van hun administratie te 
vereenvoudigen ten koste van de Dow gepensioneerden. 
 
In de statuten van Stichting Dow Pensioenfonds is hierover het volgende opgenomen:  
Het bestuur kan (een deel van) de administratie en het doen van uitkeringen laten verrichten 

door een administrateur, die zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon kan zijn. 

De administrateur kan onder door het bestuur bij overeenkomst vast te stellen regels de 

stichting tegen over derden binden. 

 

http://www.vdgnl.org/
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Het is dan ook voorbehouden aan het bestuur van SDPF om aanpassingen en wijzigingen in 

administratie bij meerderheid van  stemmen uit te laten voeren.  

Dow Benelux en het bestuur van Stichting Dow Pensioenfonds heeft ervoor gekozen de 

verwerking van de inhouding premie zorgverzekering vanaf 1 januari 2020 door Witte 

Boussen te laten verzorgen. 

Dit betekent voor de gepensioneerden, die hun zorgverzekering hebben afgesloten via de 

Dow  collectiviteits zorgverzekering bij Zilveren Kruis, de premies voor deze verzekering 

direct moeten overmaken aan Witte Boussen als tussenpersoon inzake de zorgverzekering 

van Dow. Zoals vermeld in het schrijven van 19 december jl. geeft Witte Boussen over het 

innen van de premie op korte termijn meer uitleg. 

Het bestuur van VDG gaat ervan uit dat de administratie van de zorgvergoeding, van 

toepassing voor degenen die direkt vanuit Dow met pensioen zijn gegaan, blijft gehandhaafd.  

De VDG betreurt het dat de communicatie naar de gepensioneerden toe op deze manier ook 

veel te laat en te wensen overlaat en zullen ook m.b.t. deze communicatie een brief naar 

Dow Benelux en Stichting Dow Pensioenfonds sturen. 

Voor gepensioneerden is het belangrijk dat aan de huidige structuur niet wordt getornd. 
Uitermate belangrijk is dat wij als groep deel blijven uitmaken van de Dow collectiviteits 
ziektekostenverzekering. 
In 2020 richten wij ons op behoud van bovenstaande, met de focus op de inhoudelijke zorg 
en dienstverlening voor de gepensioneerden. Ook onze vertegenwoordiger van VDG binnen 
de Dow OR verzekeringscommissie blijft zich hiervoor sterk maken namens de 
gepensioneerden.  
 
Bij het schrijven van deze nieuwsbrief hebben we nog geen bericht mogen ontvangen op ons 
schrijven van 29 december 2019. 
Wij delen de bezorgdheid van onze leden en het is mede daarom ons voornemen om zo 
spoedig mogelijk met het bestuur van Stichting Dow Pensioenfonds in gesprek te komen en 
zullen dit ook via onze vertegenwoordigers in het Verantwoordingsorgaan en het Dow 
Pensioenfonds ter sprake brengen. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Jo Burm 
Secretaris  
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