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NIEUWSBRIEF no. 103
Beste leden van de VDG
Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
➢ Update Nieuw Pensioenakkoord (NPA)
➢ Interview met de voorzitter Raad van Bestuur van Dow Benelux, A. van Beek en de voorzitter van
Stichting Dow Pensioenfonds, E. D’Hooghe
➢ Samenvatting Jaarresultaten 2020 Stichting Dow Pensioenfonds
➢ Ziektekostenverzekering 2022
➢ Stichting Dow Pensioenfonds en digitaal communiceren
➢ VDG bestuur

Update Nieuwe Pensioenakkoord (NPA)
Zoals u wellicht hebt vernomen is de ALV helaas weer uitgesteld tot maart 2022 aangezien op het
moment van het organiseren de situatie niet duidelijk was in verband met Corona. We hadden u erg
graag weer persoonlijk ontmoet en u ook op de hoogte willen brengen van onze initiatieven o.a. met
betrekking tot het nieuwe pensioenakkoord (NPA).
Omdat we een belangenvereniging zijn is het belangrijk dat we u blijven informeren over onze
initiatieven met betrekking tot het nieuw pensioenakkoord (NPA) en de eventuele gevolgen.
Tijdspad vanuit de overheid
Na bijna 10 jaar ligt er nu een akkoord op hoofdlijnen over het nieuwe pensioenstelsel.
De verwachting is dat de nieuwe wetgeving ingaat per 1 januari 2023 en vanaf dat moment uitgevoerd
kan worden met als uiterste ingangsdatum 1 januari 2027.
Het concept wetsvoorstel is door de minister ter consultatie voorgelegd aan de markt.
De onderhandelingen zullen (tot nu toe wettelijk voorgeschreven) plaatsvinden tussen de sociale
partners, zijnde de Ondernemingsraad en werkgever.
De gepensioneerden zijn niet vertegenwoordigd in dit proces maar hebben wel hoorrecht.
Daarnaast heeft het Verantwoordingsorgaan (werkgever, actieven en gepensioneerden) adviesrecht.
Verschillende kringen van gepensioneerden hebben bezwaren geuit over het feit dat de
gepensioneerden niet vertegenwoordigd zijn bij de onderhandelingen.
Richting Dow Management hebben wij dit ook gedaan waarover hierna meer details.
Rol van de VDG als belangenvereniging
In de Pensioenupdate nr. 41, augustus 2021, informeert de voorzitter van de Stichting Dow
Pensioenfonds (SDPF) de deelnemers dat het Pensioenfonds Dow een bijzonder pensioenfonds is
omdat er geen nieuwe deelnemers meer bijkomen. Bovendien vermeldt hij dat de werkgever Dow een
bijstortingsverplichting heeft. Daarom bestaat de kans dat Pensioenfonds Dow niet overstapt naar het
nieuwe pensioenstelsel. In dat geval verandert er niets aan uw pensioen bij het Pensioenfonds Dow.
Tevens heeft de voorzitter van de Raad van Bestuur van Dow Benelux ook in de Pensioenupdate van
april gemeld dat we ons geen zorgen moeten maken.
Wat wij als VDG belangrijk vinden is dat onze persoonlijke rechten en aanspraken behouden blijven
en dat we als belangrijke belangenvereniging tijdig bij het proces betrokken worden om dit te
waarborgen (53% ! van de Dow gepensioneerden is lid van de VDG).
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Uiteraard hoe meer gepensioneerden lid zijn van de VDG, hoe krachtiger onze stem. Laat het
uw ex-collega’s weten !
Het proces van de onderhandelingen binnen Dow is gestart en om er voor te zorgen dat we de
belangen van onze leden tijdig en met dezelfde kennis goed kunnen behartigen zijn wij pro actief aan
de slag gegaan.
VDG Plan van aanpak
Hierbij een korte opsomming van onze initiatieven tijdens de afgelopen maanden:
-

Kennisopbouw bij alle bestuursleden over nieuw pensioenakkoord door middel van trainingen.
Structureel overleg met Dow Management over onze positie en verzoek om tijdige betrokkenheid.
Structureel overleg met de Ondernemingsraad en bespreken van mogelijkheden voor verdere
samenwerking.
Leden van het Verantwoordingsorgaan brengen dezelfde boodschap aan Dow Management als
de VDG namens de gepensioneerden: tijdige betrokkenheid.
Formeel bevestigd aan Dow Management dat wij als belangenvereniging optreden en gebruik
zullen maken van het hoorrecht, maar dat dit tijdig dient te gebeuren zodat het van invloed kan
zijn op de keuzes.
Er is een subteam binnen het bestuur samengesteld met specifieke kennis dat, indien nodig,
e.e.a. kan voorbereiden m.b.t. mogelijke scenario’s en eventueel raadplegen van consultants.

Gepensioneerden zijn goed vertegenwoordigd in het SDPF bestuur door Ad de Kok en Otto Berbée
en in het Verantwoordingsorgaan door Stan Bosman en Maril van Waes.
Wij zullen u blijven informeren over de voortgang, volg ons via de website en de nieuwsbrieven.

Interview met de voorzitter van de Raad van Bestuur Dow Benelux, A. van Beek en met
de voorzitter van Stichting Dow Pensioenfonds, E. D’Hooghe
Tevens heeft op 12 november jl. op ons verzoek een interview plaats gevonden door Dik Schipper,
Theo Dröge en Ceciel van Eijl, respectievelijk voorzitter, vice voorzitter en secretaris van de VDG met
Anton van Beek, voorzitter van de Raad van Bestuur van Dow Benelux en Ed d’Hooghe, voorzitter
SDPf.
Een terugkerend onderwerp sinds een aantal jaren is een verhoging van de vergoeding voor de
ziektekosten, met name voor de lagere pensioenen.
Ook tijdens dit interview is dit punt weer ter sprake gebracht en Dow Management heeft nu
aangegeven dat het niet opportuun is vanwege het nieuwe pensioenstelsel (NPA) en de impact
hiervan om de vergoeding voor ziektekosten enigszins aan te passen. Wereldwijd worden de
pensioenen bij Dow vergeleken en eventueel herzien. Extra kosten voor de ziektekosten passen niet
in dit plaatje.
Naar aanleiding van de vele berichten in de media over de aanpassing van de pensioenuitkeringen nu
bij veel pensioenfondsen de dekkingsgraad is gestegen, werd aangehaald dat volgens het Dow
pensioenreglement de ingegane pensioenen niet worden aangepast aan de inflatie. Deze situatie blijft
ongewijzigd.
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Beide heren zien in het kader van NPA de VDG als communicatiekanaal naar haar leden. Mocht er
duidelijkheid zijn via de wetgeving m.b.t. het hoorrecht en zouden onverhoopt de sociale partners
besluiten om alsnog in te varen in het nieuwe pensioenstelsel, dan wordt de VDG als
vertegenwoordiger van de Dow gepensioneerden geaccepteerd door Dow Management en kan de
VDG op dat moment de belangen van haar leden behartigen via het wettelijk toegekende hoorrecht.
Er is nu geen formele rol weggelegd voor de VDG in de huidige onderhandelingen met de sociale
partners. De insteek van Dow Management is nog steeds om NIET in te varen. Er is daarom ook geen
sprake van het maken van evenwichtige keuzes m.b.t. het verdelen van de tegoeden van het fonds
onder de actieve deelnemers, de slapers en de gepensioneerden. Immers door niet in te varen is er
geen impact op de opgebouwde pensioenen of de reeds ingegane pensioenuitkeringen. Voor de
gepensioneerden zou er dan NIETS gaan veranderen.
Bij Dow staat goed werkgeverschap hoog in het vaandel en zij heeft geen enkel belang om een
bepaalde groep eventueel te benadelen wanneer wel overgegaan zou worden naar het nieuwe
pensioenstelsel.
Het wetgevingsproces heeft volgens de politiek geen vertraging opgelopen en is de uiterste
ingangsdatum van het nieuwe pensioenstelsel 1 januari 2027.
Het proces bij Dow wijkt hiervan af. Het streven van Dow Management is om gedurende 2022 een
akkoord te hebben bereikt met de sociale partners voor een nieuw pensioenstelsel voor nieuwe
deelnemers. Gedurende 2023 is dan het implementatie traject met uiteindelijk een ingangsdatum van
1 januari 2024.
Met beide heren is afgesproken dat bij een concrete voortgang met de sociale partners ook de VDG
tijdig ingelicht zal worden.

Samenvatting Jaarresultaten 2020 Stichting Dow Pensioenfonds
(bron SDPF)

Normaal gesproken wordt een samenvatting van de jaarresultaten SDPF gepresenteerd door onze
adviseur Ad de Kok tijdens de ALV. Gezien het uitstel van de ALV naar maart 2022, is besloten om de
resultaten over 2020 met u te delen via deze link:

Presentatie Jaarresultaat 2020
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Ziektekostenverzekering 2022
(bron Human Resources Dow Benelux)

De collectieve zorgverzekering met Zilveren Kruis wordt met één jaar verlengd, tot en met eind
december 2022.
Op Prinsjesdag heeft het kabinet de wijzigingen voor komend jaar m.b.t. de basisverzekering én het
verplichte eigen risico vastgesteld. Zilveren Kruis heeft deze wijzigingen tezamen met aanpassingen
in de aanvullende verzekeringen omstreeks 12 november aan alle verzekerden gecommuniceerd. Het
(verplichte) eigen risico voor 2022 blijft ongewijzigd, nl. € 385,-- en de huidige Dow-4 sterren
verzekering wordt vrijwel volledig een restitutiepolis, waardoor er minder kans bestaat op lagere
vergoeding als u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat. Dow vindt het namelijk erg
belangrijk dat u zoveel mogelijk vrijheid heeft bij het kiezen van een zorgverlener.
Het Dow Aanvullend Pakket, met veel extra dekkingen t.o.v. het landelijke 4-sterrenpakket van
Zilveren Kruis, wordt geïntegreerd in één pakket. Voorbeeld: in het 4-sterrenpakket zit nu een
vergoeding van max. € 250,-- voor brillen op sterkte met daar boven een extra vergoeding van € 50,-uit het Dow Aanvullend Pakket. Voordeel is dat in 2022 de opticien met één pakket meer
mogelijkheden krijgt om dat volledige bedrag van € 300,-- rechtstreeks bij Zilveren Kruis te
declareren, zodat u dat in veel gevallen niet meer zelf hoeft te doen.
Wat daarnaast is veranderd, zijn de namen van de aanvullende pakketten. De nieuwe namen en de
nieuwe premie heeft Zilveren Kruis omstreeks 12 november gecommuniceerd.
Uiterlijk eind november heeft de tussenpersoon Witte-Boussen alle relevante documenten, als
premietabel, uitgebreide voorwaarden en Vergoedingenoverzicht van de dekking van alle
verzekeringspakketten tezamen met veel aanvullende informatie, zoals specifieke aandachtspunten
voor zorg in België, geplaatst op het gepensioneerdenportaal: www.witteboussen.nl/inloggen
(gebruikersnaam: dowp en wachtwoord: 2056077).
Heeft u vragen over de collectieve zorgverzekering; neem dan zoals gebruikelijk contact op met
afdeling Zorg van Witte-Boussen (tel. 0115-618344 of zorg@witteboussen.nl.)
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Stichting Dow Pensioenfonds (SDPF) en digitaal communiceren
(bron SDPF)

Ontvangt u nog geen communicatie digitaal van SDPF, dan heeft u onlangs een brief ontvangen van
SDPF omtrent de overgang van papieren naar digitale communicatie. Voordelen van digitale
communicatie zijn o.a. snel actuele informatie ontvangen over uw pensioen; informatie opslaan op uw
eigen computer en directe toegang tot uw pensioengegevens via uw persoonlijke online omgeving.
Digitaal communiceren kan alleen als het fonds over uw emailadres beschikt. In de brief van SDPF
wordt aangegeven hoe u uw emailadres kunt doorgeven aan SDPF.
Hoe gaat het nadat u uw e-mailadres doorgegeven hebt?
Als er een nieuw document voor u klaar staat, krijgt u van het pensioenfonds een e-mail. U bereikt het
document nadat u hebt ingelogd. Zo wordt de veiligheid van uw gegevens gegarandeerd. Natuurlijk
kunt u het document op uw eigen computer bewaren of printen.
Vragen over digitaal communiceren
Heeft u vragen over digitaal communiceren, dan kunt u contact opnemen met Stichting Dow
Pensioenfonds. Het fonds is bereikbaar via pf-dow@azl.eu of 088 - 116 30 43.

VDG Bestuur
Jammer genoeg moeten wij melden dat Jo Burm, om persoonlijke redenen, zijn bestuursfunctie in juli
jl. heeft neergelegd. We willen Jo dan ook namens alle gepensioneerden danken voor zijn tomeloze
inzet gedurende de afgelopen 15 jaar.
Tevens heeft Frans Timmerman laten weten zich toch niet kandidaat te stellen voor het VDG bestuur,
wat wij uiteraard spijtig vinden.
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, per brief of met
een telefoontje).

Namens het bestuur,
met vriendelijke groet,
Ceciel van Eijl
Secretaris VDG
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