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Voorwoord van de voorzitter 
Geachte leden, 

Alle begin is moeilijk! U heeft (te) lang niets van ons gehoord. Wij vragen uw 

begrip voor onze “kinderziektes”. Wij hopen U via deze nieuwsbrief duidelijk 

te maken dat wij met alle onderwerpen die in de informatiebijeenkomsten van 

november 2005 zijn genoemd, aan het werk zijn gegaan, en dat wij vorderingen 

maken. 

Deze onderwerpen zijn o.a.:  

1. Medezeggenschap van gepensioneerden in het Bestuur van het  

    Pensioenfonds; 
2. Samenstelling landelijk Bestuur en Commissies; 

3. Nieuwe Zorgverzekeringswet; 

4. Juridisch advies inzake het niet indexeren van de pensioenen op 01-01-2004. 

 

Het onderwerp dat ons het meest bezig houdt is “medezeggenschap van ge-

pensioneerden in het bestuur van het Pensioenfonds”. Deze reeds jaren 

voortslepende kwestie wordt bij D.E. op een zodanige manier behandeld, dat 

wij besloten hebben bij deze eerste nieuwsbrief van 2006 een aparte nieuws-

brief (nr. 2) te voegen, waarin we de gehele problematiek aan de orde stellen. 

We doen dat in een aparte nieuwsbrief omdat we met dit stuk alle bij dit on-

derwerp betrokken partijen – dus óók externe instanties – willen informeren. 

 

Na lezing van beide nieuwsbrieven komt u ongetwijfeld tot de slotsom dat er 

veel werk te doen is. Wij denken dat dit in de komende jaren alleen maar zal 

toenemen. Daarom zijn we blij met de toezegging van een flink aantal leden 

om onze Vereniging in Bestuur en/of Commissies te komen versterken. Wij 

komen steeds meer tot de conclusie dat “de Vereniging van Gepensioneerden 

Douwe Egberts” in de komende jaren heel veel nuttig en noodzakelijk werk zal 

kunnen verrichten ten behoeve van ons allen.  

Helaas ontbreekt ons in deze nieuwsbrief de ruimte om een verslag van de re-

gio-bijeenkomsten van november 2005 op te nemen. Het merendeel van de 

toen behandelde onderwerpen komt echter terug in deze nieuwsbrieven. 

 

Henk Kramer, voorz. (ad interim) 
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Het zal niemand ontgaan zijn dat er 

per 1 januari j.l. een nieuw systeem 

van ziektekosten-verzekering is in-

gevoerd met de naam “Zorgstelsel” 

 

Alvorens in te gaan op het nieuwe 

systeem, lijkt het zinvol nog even 

in herinnering te roepen hoe het 

voorheen geregeld was, tot eind 

2005 dus. 

Er waren toen 2 stelsels, die paral-

lel naast elkaar opereerden. In de 

eerste plaats had men de z.g. Zie-

kenfondsverzekering, en daar-naast 

de Particuliere verzekering. Voor 

beide categoriën bestond (ook) 

voor de Gepensioneerden een bij-

drageregeling van D.E.  

 

Met ingang van 1 januari is het ver-

schil tussen ziekenfonds- en parti-

culier verzekerde vervallen. Af-

hankelijk van de individuele wen-

sen stelt men een pakket samen. 

Daarvoor betaalt men een premie 

rechtstreeks aan de Verze-keraar, 

de z.g. Basispremie. Daarnaast 

moet over het inkomen een z.g. 

“inkomens-afhankelijke premie” 

betaald worden. Voor gepensio-

neerden is dat 6,5% over de 

A.O.W., en 4,4% over  verdere 

pensioenen (tot een maximum van 

€ 30.015,=). Die 4,4% over het 

pensioen wordt door het pensioen-

fonds op het pensioen ingehouden.  

Douwe Egberts heeft in een brief 

van 7 dec. ’05 aan de gepensio-

neerden meegedeeld vanaf 1 jan. 

alleen die 4,4% inhouding te zul-

len vergoeden. En dat is heel wat 

minder dan wat het bedrijf voor-

heen als bijdrage verstrekte! 

 

D.E. heeft buiten medeweten van, en 

zonder overleg met de Vakbonden de 

in de C.A.O. vastgelegde bijdrage-

regeling éénzijdig gewijzigd! 

Wij als VG-DE hebben daartegen 

protest bij de onderneming aangete-

kend. Samen met onze landelijke 

koepel-organisatie én met de Vak-

bonden bezinnen we ons op te nemen 

stappen. Het laatste woord is daarover 

nog niet gesproken. We houden U op 

de hoogte. 

 

Samenstelling definitief Bestuur. 

Mensen bereid vinden om vrijwilli-

gerswerk te doen, kan een hele klus 

zijn. Voor het definitief bemannen 

van onze organisatie hebben we on-

geveer 15 vrijwilligers nodig in aller-

lei functies. Na het nodige overleg in 

ons bestuur hebben we een plan van 

aanpak gemaakt.  

Op dit moment zijn we druk bezig 

kandidaten te benaderen. Tot onze 

blijdschap verloopt de werving goed. 

Het merendeel van de functies is ver-

vuld en een aantal personen heeft ons 

verzoek om mee te doen in beraad. 

We zijn natuurlijk blij met deze ont-

wikkeling. Het is een teken dat er een 

flink draagvlak is voor het werk van 

onze vereniging. In juni hopen we 

een start te maken met het formeren 

van het definitieve bestuur en het 

overdragen van de taken van de inte-

rim-bestuurders aan hun  



 

opvolgers: het definitieve landelij-

ke bestuur. 

In onze volgende nieuwsbrief ho-

pen we de nieuwe mensen aan u 

voor te stellen en een datum te 

noemen voor de Algemene Leden-

vergadering, waarin zij formeel 

benoemd zullen worden            

 

Adm.  Pensioenfonds uitbesteed! 

 
In het bedrijfsleven is uitbesteden een 

al lang bestaand fenomeen. Binnen 

D.E. zijn er talloze voorbeelden van. In 

de jaren 70 werd al begonnen met het 

uitbesteden van schoonmaakwerk. 

Later kwamen daar de keuken- en 

kantine werkzaamheden bij. En nog 

weer later werden hele afdelingen mét 

mensen en mét materieel uitbesteed. 

Voorbeelden daarvan zijn DECEM 

(computerafd) en DETREX (expedi-

tie), afd. transport-middelen, timmer-

winkel, tuinonderhoud, enz. 

 

Het bedrijf hanteert daarbij vaak de 

norm: behoren de betr. werkzaamhe-

den wél of niet tot de “core-business”  

In gewoon nederlands: is het voor ons 

wél of geen kerntaak. 

 

Bekeken vanuit de optiek van de me-

dewerker komt men zonder twijfel tot 

een andere conclusie, als je als  ge-

waardeerde medewerker van de ene op 

de andere dag zomaar  “overgeheveld” 

wordt van de “D.E. familie”, naar een 

onbekende andere werkgever. En dan 

vaak ook nog met een niet geringe 

achteruitgang in inkomen, direct voel-

baar, of op termijn.  
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In 2005 heeft D.E. weer een ingrijpende 

bezuinigingsoperatie uitgevoerd, nu on-

der de naam “transformatie”.  

Zelfs voor de gepensioneerden heeft deze 

operatie gevolgen: de uitvoerende werk-

zaamheden van het pensioenfonds zijn 

buiten de deur geplaatst, n.l. uitbesteed 

aan PVF-Achmea. U hebt daar inmiddels 

bericht van ontvangen. Het bestuur van 

uw vereniging is daarover op geen enkele 

wijze geïnformeerd.  

Wij zullen in ieder geval kritisch 

volgen of informatie en dienst-

verlening aan gepensioneerden op 

peil blijven. Hebt U klachten, laat het 

ons onverwijld weten! 

 

Achterstallig onderhoud. 

Zoals u weet, vond er op 1 jan. 2004 

geen indexatie van de pensioenen 

plaats, omdat het pensioenfonds zelf 

daarvoor onvoldoende reserves had, 

en de onderneming niet wenste bij te 

passen. In de regio-bijeenkomsten in 

Joure en Nieuwegein in november 

’05 hebben we u gezegd dat we ons  

daar niet zonder meer bij wilden neer-

leggen. We noemden dat “wer-ken 

aan achterstallig onderhoud”. 

Ingewonnen juridisch advies leert ons 

dat het twijfelachtig is of een rechts-

zaak hierover kans van slagen zou 

hebben, omdat het veel weg heeft van 

een “welles-nietes” zaak. Gezien dit 

advies hebben we  besloten geen geld 

en tijd te besteden aan een onzekere 

zaak.  

Dat neemt niet weg, dat we blijven 

ijveren voor een ”inhaal-slag”, maar 

dan uit de middelen van het pensioen-

fonds  het eerst aan bod! 

 



Kwartaalcijfers Sara Lee.   
Ten tijde van het schrijven van 

deze nieuwsbrief kwamen de cij-

fers van het 3
e
 kwartaal (jan-mrt) 

van het lopende boekjaar van Sara 

Lee beschikbaar. U kunt via 

“www.saralee.com” tot in detail 

kennis nemen van de gang van 

zaken. Momenteel wordt binnen 

Sara Lee een ambitieus meer-

jarenplan uitgevoerd om Sara Lee 

om te vormen tot een bedrijf  dat 

(zoals het in het persbericht heet), 

de aandacht volop wil laten uitgaan 

naar voedingsmiddelen en dranken 

en huishoudelijke-  en verzorgings-

middelen. En dat gaat gepaard met 

verkoop van bedrijfsonderdelen, 

uitbesteding, snoeien  en wat dies 

meer zij. Mét grote gevolgen voor 

vele medewerkers en mede-

werksters. 

De zojuist gepubliceerde kwartaal-

cijfers zijn door al die veran-

deringen moeilijk vergelijkbaar met 

hetzelfde kwartaal van een jaar 

eerder. In de persberichten wordt 

die vergelijking wél gemaakt, en 

daarom laten wij die hier ook vol-

gen: 

De netto-winst in het 3
e
 kwartaal 

be-draagt $ 42,- miljoen, en is 

daarmee 77% lager dan in het 3
e
 

kwartaal van een jaar eerder. 

Over de eerste 9 maanden bedraagt 

de netto-winst $ 547,- miljoen, 

oftewel bijna 37% lager dan in het 

vorige boekjaar.  
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Ook voor het jaar 2006 hebben we de 

contributie vastgesteld op € 12,= 

Van dit bedrag dienen we € 3,60 per 

lid af te dragen aan de NVOG (Ned. 

Ver van Organisaties van Gepensio-

neerden). Daarvoor krijgen we heel 

veel ondersteuning en advies. De rest 

van de contributie wordt gebruikt ter 

dekking van de eigen verenigingskos-

ten, zoals kosten van nieuwsbrieven, 

leden-vergaderingen, werkgroepen, 

bestuurskosten, enz. 

Aangezien onze ledenadministratie 

daarvoor nog niet goed geschikt is, 

kunnen wij dit jaar nog geen gebruik  

maken van accept-giro’s of bank-

machtigingen.  

Daarom hierbij het verzoek of u 

in de komende weken d.m.v. een 

door uzelf uit te schrijven bank- 

of giro-opdracht € 12,00 zoudt 

willen overmaken op: 

 

Bankrek. nr. 1114.85.061 
t.n.v. Ver. Gepens D.E. te Joure 

met vermelding: contr. 2006 én van 

uw registratienummer. (zie onder) 

 

Voor overboekingen uit het buiten-

land:  Ons IBAN-nr.:  

          NL11RABO 0111 4850 61 

BIC-nr. v.d. bank: RABONL2U 

 

Bij voorbaat dank voor uw medewer-

king, en ook dank aan de leden die 

eigener beweging al betaald hebben 

voor 2006! 

Uw Reg. nr.: 


