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1.

Juni 2008

Voorwoord

Scorend Vermogen
Het Nederlandse voetbalelftal heeft in de afgelopen maand goed laten zien hoe
belangrijk het scorend vermogen van een team is! Met veel inzet, goede samenwerking,
creativiteit, doelgerichtheid en natuurlijk veel supporters werden fantastische
resultaten geboekt.
Vooral het vermogen om te scoren maakte indruk. Velen hebben ervan genoten.
Helaas kwamen ze Guus met zijn Russen tegen…
Met onze Vereniging is het eigenlijk niet anders : met veel inzet, goede samenwerking,
creativiteit, doelgerichtheid en ook veel steun van onze leden proberen wij het scorend
vermogen van ons Pensioenfonds zo optimaal mogelijk te maken en te houden.
Zo kunnen velen er nog van genieten… en wij lopen gewoon om Guus heen!
In deze Nieuwsbrief informeren wij u over de geboekte resultaten met betrekking tot
de bijdrage in de ziektekostenpremie. Opnieuw stellen we de vraag naar de
eigendomsverhoudingen binnen het pensioenfonds aan de orde. Verder brengen wij u
weer op de hoogte van wat er door het bestuur en de commissies van VGDE in de
afgelopen periode is gedaan. Dan weet u hoe zij blijven werken aan de uitvoering van het
Actieplan 2008 .
Als u wilt reageren, graag. Wij waarderen uw opmerking of commentaar zeer.
Wij wensen u voor nu veel leesplezier met deze Nieuwsbrief.
2.
Van de redactie
2.1
Nog steeds Uw actie gevraagd!
In onze vorige Nieuwsbrief riepen wij op om in actie te komen om het ledental van onze
vereniging omhoog te brengen. Het streven is dat alle gepensioneerden van het
Pensioenfonds Sara Lee Nederland (PSLN) lid worden van de Vereniging van
Gepensioneerden Douwe Egberts (VGDE). Nu is grofweg eenderde lid en tweederde niet.
Door uw actie willen we deze verhouding doen omkeren.
Een aantal van u heeft al gehoor gegeven aan deze oproep. Zij hebben met hun activiteit
het ledental met bijna 40 nieuwe leden omhoog gebracht. Het bestuur is ingenomen met
deze aanwinst en dankt de leden die zich hiervoor hebben ingespannen van harte!
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Het streefgetal van 2000 leden in 2008 is nu wel dichterbij gekomen maar nog lang niet
bereikt. Om dat te bereiken moeten er dit jaar nog 500 nieuwe leden bijkomen!
Wanneer ieder lid een nieuw lid aanmeldt halen we dit aantal met gemak. Zie het als een
uitdaging om deze zomer een nieuw lid te werven! Doe mee aan onze lid-werft-lid-actie!
Wie kunnen lid worden? Zij die met prepensioen zijn dan wel op hun 65ste met pensioen
zijn gegaan en zij die vooruitlopend op een pensioen of prepensioen met een regeling hun
werkzaamheden hebben beëindigd.
2.2
Uw Contributie 2008 al betaald?
Een grote meerderheid van de leden heeft gehoor gegeven aan de oproep tot betaling
van de contributie voor 2008: tot nu toe hebben 1194 leden betaald. De penningmeester
is verheugd over dit resultaat en dankt u van harte voor uw snelle reactie!
Dat neemt niet weg dat ruim 250 leden hun contributie van 12 euro nog moeten betalen.
Om kosten en moeite voor extra correspondentie te besparen worden de leden die nog
niet hebben betaald, opgeroepen vóór 1 augustus 2008 de verschuldigde contributie te
voldoen.
Gelieve Euro 12, - over te maken naar bankrekeningnummer 1114. 85. 061 t.n.v. VGDE te
Joure met omschrijving Contributie 2008 plus uw postcode en huisnummer.
Vanuit het buitenland: IBAN –nr NL 11 RABO 0111 4850 61 en BIC-nr Bank: RABONL2U
2.3
Adreswijziging VGDE
Het postadres van de Vereniging van Gepensioneerden Douwe Egberts is gewijzigd.
De postbus wordt per 1 januari 2009 opgeheven. In de afgelopen twee jaar is van dit
postadres zo weinig gebruik gemaakt dat het bestuur uit oogpunt van kostenbesparing
tot opheffing heeft besloten. Het nieuwe adres is voortaan: VGDE, Amnestylaan 76,
3765 EX te Soest.
2.4
Algemene Ledenvergadering 2008
De datum van de Algemene Ledenvergadering in 2008 is vastgelegd. De ALV wordt op
dinsdag 11 november in Nieuwegein en woensdag 12 november in Joure gehouden.
Leg deze bijeenkomst vast in uw agenda!
3.

Nieuws en Mededelingen van het Bestuur van VGDE

3.1
Afronding Bijdrage Ziektekosten door de onderneming
In een aantal Nieuwsbrieven brachten wij u op de hoogte van de ontwikkelingen over de
bijdrage voor de ziektekostenpremie door de onderneming.
Een bijdrage die werd gegeven aan die gepensioneerden en hun nabestaanden, die
rechtstreeks vanuit het DE dienstverband met pensioen gingen.
Omdat de discussie hierover al meer dan twee jaar loopt, volgt hier een opfrissing in de
vorm van een korte samenvatting zonder details, die ook achterwege blijven in de
uiteindelijke regeling. Op hoofdlijnen dus!
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De aanleiding

Tot 2006 bestond er een ziektekostenverzekering waarvoor u een premie betaalde aan
het ziekenfonds of aan een particuliere collectieve verzekering (Zilveren Kruis).
De onderneming – voor de duidelijkheid blijven wij deze in dit stuk Douwe Egberts
noemen – vergoedde 50% van de premie zowel voor medewerkers in actieve dienst als
voor gepensioneerden. Dat was sinds vele jaren vastgelegd in artikel 33 van de CAO.
Per januari 2006 deed de zorgverzekeringswet zijn intrede.
Voor basispakket en aanvullende verzekering moest een premie worden betaald.
Tevens moest een premie worden betaald van 6,5% over het inkomen. Dat gold voor
werknemers in actieve dienst. De werkgever (DE) diende dit bedrag te vergoeden aan de
werknemer.
Voor gepensioneerden had de wetgever een andere regeling bedacht.
Wij, gepensioneerden moesten een premie van 6,5% betalen over de AOW en 4,4% over
ons pensioen tot een maximum van ca. € 30.000.
De verplichting voor de werkgever om die betaalde premie over het pensioen te
compenseren bestond niet, omdat gepensioneerden immers geen werkgever meer
hebben.
Douwe Egberts wilde evenals overigens alle ondernemingen af van bijdragen die niet
wettelijk worden afgedwongen.
Er was nog wel een (niet gepubliceerde) afbouwregeling bedacht, namelijk een bijdrage
van 4,4% in 2006, waarna verdere afbouw in 2007, 2008 en 2009 tot nul in 2010.

Het probleem

Dit laatste stond op zeer gespannen voet met het eerder genoemde artikel 33 uit de
CAO, waarin de 50% bijdrage is geregeld.
Hoewel vakbonden geen gepensioneerden vertegenwoordigen, lag het probleem toch op
het bordje van de vakbonden, omdat het een artikel van de CAO betrof.
Na vrij lange tijd van overleg met DE, dat niet tot overeenstemming leidde, besloten de
vakbonden naar de rechter te stappen.

Het vonnis en de uitwerking

Douwe Egberts mag niet eenzijdig een overeenkomst beëindigen.
De bijdrage die gepensioneerden in 2005 kregen (vroeggepensioneerden vallen nog niet
onder deze categorie), moet zolang worden doorbetaald tot Douwe Egberts en de
vakbonden het eens zijn over een nieuwe overeenkomst.
Daarop sprak DE met de vakbonden af om deze bijdragen over 2006, 2007 en de eerste
3 maanden van 2008 in april 2008 uit te keren. Die bijdragen worden verminderd met de
bedragen die men al ontvangen heeft, te weten 4,4% over het pensioen in 2006 en 3,3%
in 2007 en 2008.
Wij hebben uiteraard de manier waarop DE deze regeling hanteert nagetrokken. Daarbij
hebben de juristen, die namens de vakbonden het geding voerden, bevestigd dat de
wijze waarop DE dit doet correct is.
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Tevens komen partijen overeen dat er voor 1 juli een nieuwe overeenkomst moet zijn.
Komt die overeenkomst er niet dan zet DE het hoger beroep door dat ingediend is, maar
dat “op een laag pitje staat”.
Waar velen in april iets terug hebben gekregen, blijkt dat helaas voor 12% van de
gepensioneerden die onder de 50% regeling vielen niet het geval te zijn: zij moeten een
meer of minder groot bedrag terugbetalen.
In dergelijke gevallen is het relatief lage bedrag dat men in 2005 ontving (bijv.
alleenstaanden, hoog eigen risico) niet groot genoeg om de hogere aftrekposten van
4,4% resp. 3,3% te compenseren.
Wij raden een ieder voor wie de in april ontvangen brief van de heer Huiskens of het
daarin genoemde bedrag niet duidelijk is, aan om een specificatie op te vragen.
Onderaan die brief staan telefoonnummers en een e-mailadres.

De onderhandeling over een nieuwe overeenkomst

Het tweede deel van de uitspraak van de rechter betrof het maken van nieuwe
afspraken over de 50% regeling ziektekostenpremie, artikel 33 van de CAO.
Vooraf was duidelijk dat DE geen nieuwe regeling voor gepensioneerden wilde.
Vakbonden hadden daar om meerdere redenen wel begrip voor, maar eisten een
afbouwregeling. Hierover is door de Vakbonden met DE onderhandeld. Wij waren
daarbij geen partij.
Wel zijn er – op beider verzoek – diverse gesprekken geweest met de
vakbondsbestuurder van de FNV, die de trekker van het proces was.

Al vroeg in de onderhandelingsfase zijn wij akkoord gegaan met een voorstel van de
vakbonden om in principe de koek gelijkelijk te verdelen, dus voor iedere rechthebbende
eenzelfde bedrag per jaar.
Ons streven was om een regeling door te laten lopen tot overlijden en vervolgens tot
overlijden van een nabestaande. Beide elementen staan nu in de regeling. Bij alle
afwegingen heeft de vergelijking met afbouwregelingen bij andere bedrijven een grote
rol gespeeld. Een afweging is ook nog geweest om een voorstel af te keuren. Het gevolg
zou zijn geweest dat DE het hoger beroep zou hebben doorgezet; een langdurig proces
met onzekere uitkomst zou het gevolg zijn geweest.
Na veel gepraat, wikken en wegen hebben wij geconcludeerd dat een mogelijk “niets”
toch nog heeft geleid tot een “redelijk wat”. Daarop hebben wij de vakbonden laten
weten dat wij met onderstaande regeling kunnen leven.

De afbouwregeling

Vakbonden en DE zijn het eens geworden over onderstaand voorstel, waarin twee
groepen worden onderscheiden.

A) Voor personen die voor 1 juli 2008 gepensioneerd of nabestaande zijn geworden
gelden de volgende bijdragen:
in
in
in
in

2008 : € 450 (jaarbasis is 600, maar gerekend wordt vanaf 1 april)
2009 : € 500
2010 : € 400
2011 : € 300
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Daarna wordt € 300 jaarlijks uitgekeerd tot de gepensioneerde of nabestaande komt te
overlijden.
Let wel!

De bijdrage is 10% van het pensioen met de maximum bedragen als hierboven genoemd
en een minimum bijdrage van € 150 per jaar.
Een voorbeeld: iemand met een pensioenuitkering van € 2000 per jaar, ontvangt
uiteindelijk € 200 tot overlijden, terwijl iemand met € 1300 per jaar niet € 130, maar
toch € 150 als bijdrage ontvangt.
Alle bijdragen lager dan € 300 per jaar worden geïndexeerd op dezelfde wijze als de
pensioenen tot het moment waarop € 300 is bereikt.

B) Voor personen die 65 jaar worden in de periode 1 juli 2008 t/m 31 december 2010
Voor hen geldt een afbouwregeling tot de bijdrage nul is.
Vanaf 2014 is er voor hen geen bijdrage meer evenals voor allen die na 31 december
2010 vijfenzestig jaar worden.

Hoe gaat het verder?

De officiële versie van de regeling zal door de onderneming worden gecommuniceerd.
Dat gebeurt pas als de vakbondsleden in actieve dienst zich hebben uitgesproken over
alle onderdelen van de CAO 2008.
Vandaar dat bovenstaande regeling (op hoofdlijnen) geldt onder voorbehoud van
goedkeuring door de vakbondsleden.
Het spreekt vanzelf dat aan bovenstaande regeling geen rechten kunnen worden
verbonden; dat kan alleen aan de officiële versie van de onderneming.
Wij hopen op deze manier de ingewikkelde materie enigszins duidelijk te hebben
gemaakt en moeten nu eerst de informatie van de onderneming afwachten.
Wellicht kunnen we desgewenst in de najaarsvergadering nader ingaan op dit onderwerp
dat ons allen zo lang heeft beziggehouden.

Geert Jan Hoekstra
Bauke Dam
Wijnand Drupsteen

3.2
Van onze Afgevaardigden in het Verantwoordingsorgaan
Het zal nu ongeveer een jaar geleden zijn dat onze toenmalige voorzitter mij belde met
de mededeling, dat het bestuur van het pensioenfonds aan de vereniging gevraagd had
om twee leden voor te dragen voor benoeming in het Verantwoordingsorgaan. De
voordracht moest op zeer korte termijn plaats vinden.
Het bestuur had Henk de Heus en mij als kandidaten in gedachten. De werkbelasting zou
slechts een tweetal vergaderingen per jaar bedragen!
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De instelling van een Verantwoordingsorgaan is een verplichting, die voortvloeit uit de
nieuwe per 1 januari ingevoerde pensioenwet. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit 6
personen: twee zijn benoemd door de onderneming, twee door de COR en twee door de
VGDE . In essentie behelst de functie dat men zich op basis van verstrekte en
gevraagde informatie een oordeel dient te vormen over handelen en keuzes van het
bestuur van het pensioenfonds. Dit oordeel dient schriftelijk gecommuniceerd en
beantwoord te worden.
De wettelijke bepalingen zijn summier en in de praktijk zal dus nader invulling aan een
en ander gegeven moeten worden.
Na een tweetal vergaderingen van het orgaan in oprichting, waarin met elkaar kennis
werd gemaakt en een conceptreglement werd opgesteld ter goedkeuring door het
bestuur, werd deelgenomen aan een workshop over de communicatie door het
pensioenfonds. De ingestelde werkgroep presenteerde een goed doordacht plan, dat
door ieder werd goedgekeurd. Het was een eerste verdieping in het werkterrein van het
pensioenfonds voor ons. Een verdere kennismaking zou via een introductieworkshop – zo
was althans het plan - begin 2008 plaats vinden. Door onder meer agendaproblemen vond
deze introductie eerst eind mei plaats. Een datum die heel dicht bij 1 juni lag, het
moment waarop het conceptjaarverslag zou worden opgeleverd. De introductie was
breed en goed opgezet en omvatte het gehele werkgebied van het
pensioenfondsbestuur. Voor mij werd echter ook duidelijk, dat kennisvergroting en
verdere opleiding noodzakelijk zal zijn voor een goede invulling van de functie van het
Verantwoordingsorgaan.
Hoewel al in 2007 een planning was overeengekomen met PVF Achmea over de oplevering
van het jaarverslag, liep dit volledig anders. Een en ander resulteerde in te late en
gedeeltelijke opleveringen. Door de wettelijk vastgestelde deadline van oplevering van
het jaarverslag aan De Nederlandse Bank leidde dit tot een hectisch gebeuren, niet in
het minst voor de medewerkers van het pensioenbureau. Door de inzet van de
controlerend accountant en de certificerend actuaris en hun rapportage was het toch
mogelijk een verantwoord oordeel te vormen.
Opnieuw bleek dat verdere opleiding nodig is.
Terugkijkend op het afgelopen jaar zijn mijn gevoelens die van iemand die op een
rijdende trein is gesprongen. Tegelijkertijd was deze trein bezig op snelheid en de
juiste koers te komen. De invoering van de nieuwe pensioenwet maar ook de fusie van de
drie pensioenfondsen leidden tot situaties die voor ieder nieuw waren.
Eind juni hadden we een gesprek over onze ervaringen en plannen met het VGDEbestuur. Dat laat zien dat we als afgevaardigden niet los van de vereniging opereren.

Kees Schipper, Afgevaardigde in het Verantwoordingsorgaan
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4.
Nieuws en Mededelingen van de commissie Pensioenen
4.1
Verslag van taken en werkzaamheden in 2008
Op 19 mei vergaderde de Commissie Pensioenen. Onderwerp van bespreking vormden de
Statuten en de Uitvoeringsovereenkomst van het Pensioenfonds Sara Lee Nederland.
De artikelen in deze documenten zijn stuk voor stuk tegen het licht gehouden. Dat
resulteerde in een reeks van voorstellen en kritische vragen voor onze bestuursleden in
het PSLN. Zij zullen in de komende maanden passende vervolgstappen gaan zetten.
Eerder dit jaar publiceerde de commissie Pensioenen een overzicht van taken en
werkzaamheden die in 2008 zullen worden uitgevoerd. In de vergadering van 26
augustus worden de volgende onderwerpen aangepakt: Deskundigheidsplan van PSLN,
Reglement Verantwoordigingsorgaan PSLN en Statuten en Huishoudelijk Reglement van
VGDE.
5.

Nieuws en Mededelingen van de commissie Informatie en Communicatie

5.1
Wie is de eigenaar van het pensioenfonds: Discussie!
De strijd van de gepensioneerden om binnen de pensioenfondsen gelijke rechten op
medezeggenschap te verkrijgen duurt al 40 jaar! In maart 1968 drongen organisaties
van gepensioneerden in de overheidssector aan op een eigen vertegenwoordiging in het
bestuur van pensioenfonds ABP. Zij vonden dat gepensioneerden het meest betrokken
waren bij het goed functioneren van hun fonds. Hun verzoek leidde tot Kamervragen.
De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken werd gevraagd of hij bereid was de
bestuursdeelname van vertegenwoordigers van de gepensioneerden in de ABP-top te
bevorderen. Het antwoord van de staatsecretaris in april 1968 was negatief.
Dit laat zien dat het gevecht om te komen tot een evenwichtige bestuurssamenstelling
binnen pensioenfondsen al 40 jaar geleden is begonnen. (Bron: www.nypels.nl)
Pas sinds begin 2007 biedt de nieuwe Pensioenwet een wettelijk kader voor de
bestuurlijke medezeggenschap van gepensioneerden in het pensioenfonds.
Sinds december 2007 is een discussie gaande tussen verschillende Kamerleden en de
minister, binnen de koepelorganisaties en organisaties van gepensioneerden over het
eigendom van het vermogen van het pensioenfonds. De totstandkoming van een wettelijk
recht voor gepensioneerden op medebestuur van hun fondsen laat zien dat we geen
illusies hoeven te koesteren over de termijn waarop in de Pensioenwet zal zijn
vastgelegd dat de fondsvermogens toebehoren aan de werkenden (en slapers) en
gepensioneerden. Hoewel … de eerste mijlpaal bijna is bereikt! Lees verderop de
uitspraak van minister Donner.
In deze bijdrage willen we u een indruk geven van de actuele discussie met betrekking
tot de vraag naar het eigendom van het vermogen van pensioenfondsen. De zienswijzen
van verschillende deskundigen en betrokkenen lopen nogal uiteen. Dat wordt zichtbaar
aan de standpunten van minister Donner*, Bert de Vries *, Henk Kramer* en Jan
Beukers *, die hierna worden weergegeven.
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Bij het verschijnen van de vorige nieuwsbrief had minister Donner nog geen antwoord
gegeven op schriftelijke vragen van Kamerleden naar het juridisch eigendom van het
vermogen van pensioenfondsen. Dat is intussen gebeurd. Volgens Donner berust het
eigendom van het pensioenfonds bij het pensioenfonds. Het pensioenfonds is eigenaar
van het vermogen van het pensioenfonds. Maar het pensioenfonds heeft tegelijkertijd
de verplichting tot het doen van uitkeringen.
Bij het nemen van beslissingen over het vermogen is de eigenaar van het fonds gebonden
aan wettelijke regels in de Pensioenwet. Daarin zijn de eisen en verantwoordelijkheden
van werkgever, werknemer en pensioenfonds vastgelegd. Ons pensioenstelsel berust op
drie pijlers:
1.
De pensioenovereenkomst die de afspraken bevat tussen werkgever en
werknemer over aanspraken en indexaties.
2.
De uitvoeringsovereenkomst waarin de afspraken worden vastgelegd over de
uitvoering van de pensioenovereenkomst onder meer het beleid t.a.v.
indexering en t.a.v. vermogensoverschotten en –tekorten.
3.
Het pensioenreglement met de afspraken uit de pensioenovereenkomst; hierin
staan zowel de opgebouwde rechten van de deelnemers als de afspraken over
indexatie.
Door de onderbrenging van de pensioenovereenkomst bij een pensioenfonds wordt dat
pensioenfonds eigenaar van het pensioenvermogen, aldus Donner. Het pensioenfonds
heeft tegenover dat eigendom de verplichting tot het doen van pensioenuitkeringen. Bij
beslissingen over het vermogen is de eigenaar gebonden aan aangegane verplichtingen en
wettelijke en statutaire beperkingen.
Volgens Bert De Vries biedt de wet geen duidelijkheid over de eigendomsvraag. Daarom
acht hij wijzigingen in de Pensioenwet nodig. Daaruit moet eenduidig blijken dat het
vermogen van het pensioenfonds toebehoort aan de deelnemers en uitsluitend in hun
belang mag worden beheerd. In zijn zienswijze moeten de werkgevers uit het bestuur.

Henk Kramer staat op het standpunt dat de eigendomsvraag intussen duidelijk is

beantwoord, ook door de minister. Het economisch eigendom berust bij de actieven en
gepensioneerden; het juridisch eigendom bij het bestuur van het pensioenfonds. Het
bestuur bepaalt/beslist wat er gebeurt met het vermogen van het fonds. Uit oogpunt
van een verwevenheid tussen het pensioenfonds en de onderneming is bestuursdeelname
door de werkgever hooguit gepast, aldus Kramer.
Eigenaars zijn de werknemers die met de hén toebehorende premies - zowel de
werknemerspremie als de werkgeverspremies - het vermogen c.q. het pensioenfonds
bijeen hebben gebracht, aldus Jan Beukers in zijn brief aan het bestuur over het
onderwerp bestuurssamenstelling en belangenbehartiging . “Net zo min als de
onderneming bepaalt waar je met vakantie naar toe moet omdat zij het vakantiegeld zou
betalen (Henk Kramer!) heeft de werkgever zeggenschap over andere loonbestanddelen
die de werknemer verdiend heeft; dus zijn eigendom zijn.”
Beukers licht zijn standpunt als volgt toe.
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Het pensioenfondsvermogen is vergaard door het bijeenbrengen van het werkgeversdeel
pensioenpremie en het op het loon ingehouden werknemersdeel pensioenpremie. Beide
looncomponenten zijn persoonsgebonden eigendom van “de” werknemer, omdat die
hiervoor arbeid heeft geleverd. Het is een onderdeel van zijn /haar loon. Dan is zonder
meer duidelijk dat de werknemer(s) eigenaars zijn van het pensioenvermogen c.q. het
pensioenfonds. In deze zienswijze is geen plaats voor stemgerechtigde
bestuursdeelname door de onderneming, aldus Beukers.
Het VGDE -bestuur weet zich in haar streven naar een evenwichtige
belangenbehartiging in het pensioenfonds gesteund door een belangrijke overeenkomst
in de verschillende standpunten, namelijk dat het juridisch eigendom van het
pensioenfonds berust bij het bestuur van het pensioenfonds. Het bestuur beslist als
eigenaar van het fonds wat er gebeurt met het vermogen en vermogensoverschotten.
Daarbij dient een evenwichtige belangenbehartiging van alle betrokkenen in het fonds
voorop te staan. Dat vereist een evenwichtige bestuurssamenstelling waarbij de
gepensioneerden recht hebben op 1/3 van de bestuurszetels. Het bestuur van VGDE zet
alles in het werk om de hiervoor vereiste wetswijzigingen geen 40 jaar te laten duren….

Geef ook uw mening en schrijf naar VGDE hierover!

Bronnen:
* Brief van Minister Donner: Enige wijzigingen in de Pensioenwet, de Wet verplichte
beroepsregeling en enige andere wetten, Den Haag, 10 maart 2008
* Bert de Vries: Van 1989 – 1994 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en
auteur van het boek: Overmoed en Onbehagen, 2005
* Henk Kramer: Initiator en oprichter van VGDE, schrijver van het Beginselprogramma
van VGDE en Afgevaardigde in bestuur van PSLN
* Jan Beukers: lid van VGDE, vóór zijn pensionering voorzitter van de Nederlandse bond
van Pensioenbelangen (NBP) en auteur van Kanttekeningen bij de brief van minister
Donner aan de Tweede Kamer, 24 mei 2008

5.2
Ingekomen reacties van leden
Weer een kleine bloemlezing uit de ontvangen reacties van leden:
Over de bijdrage van Sara Lee in de Ziektekostenverzekering:
 Tot mijn vreugde las ik de vorige week in het AD, dat de rechter Sara Lee in het




ongelijk heeft gesteld voor wat betreft bovengenoemde kwestie. Hulde aan het
bestuur en alle medewerkers van de VGDE, die aan dit succes hebben bijgedragen.
Hulde voor al het werk dat jullie hebben gedaan om DE toch middels de rechter
over de streep te trekken.
Deze week naast het pensioen, de uitkering vergoeding ZVW ontvangen. Door de
inspanningen van VGDE en de bemiddeling van de rechter heeft mevr. Lee toch de
beurs moeten trekken voor de gepensioneerden. Hartelijk dank aan het bestuur
van de vereniging.
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Over de nieuwsbrief:
 De deze week ontvangen nieuwsbrief heb ik met veel belangstelling gelezen.
 Mijn grote waardering voor de uitvoerige nieuwsbrief van maart. Maar nog veel

grotere waardering voor allen, die zich zo inzetten voor onze pensioenbelangen en
dan vooral voor de initiator en stimulator en leider Henk Kramer.

5.3 Groei van het ledenbestand
Tussen 1 maart en 1 juli hebben zich 39 nieuwe leden ingeschreven. We ontvingen ook
enkele opzeggingen. Op 26 juni telde de vereniging 1465 geregistreerde leden.

In memoriam

In de voorbije periode ontvingen wij bericht van het overlijden van:
A. Jonkers, Utrecht
M. Steenhard, ’s-Heerarendskerke
J.J. Gorselink, Apeldoorn
M.G. van Malsen, Vlijmen
J.Q.A. van den Berg, Udenhout
Mevrouw J. Goudemond-Kampen, Joure
W.J. Jacobs, Rotterdam
5.4
Verschijnen nieuwsbrief in 2008
De volgende nieuwsbrief verschijnt in november.

6. Adres VGDE:
Vereniging van Gepensioneerden
Douwe Egberts
Amnestylaan 76
3765 EX Soest
Telefoon: 035-6025081
secretaris@vgde.nl
www.vgde.nl

COLOFON
Redactie:
Regine Britsemmer, Henk Weenink,
Wolter Keers, Hans Meijer
Teksten:
Regine Britsemmer, Wolter Keers
Geert Jan Hoekstra, Bauke Dam,
Wijnand Drupsteen

Ledenadministratie VGDE

Voor al uw mutaties!!!

De Strekel 22
8332 JN Steenwijk
Telefoon: 0521 – 518740
ledenadministratie@vgde.nl

Redactieadres
Redactie Nieuwsbrief VGDE
Oude Woudenbergse Zandweg 10
3707 AN Zeist
redactie@vgde.nl

Banknummer: 1114.85.061
t.n.v.VGDE te Joure
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