
 1 

VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN DOUWE EGBERTS 
 

NIEUWSBRIEF 
Jaargang 5 nr.1                 Maart 2009 

 

 

1. Voorwoord van de Redactie 
 

Zoete lieve Gerritje…… 
 

Dat gaat naar Wouter Bos toe, zoete lieve Gerritje, 

dat gaat naar Wouter Bos toe, zoete lieve meid. 

Wie zal dat betalen, zoete lieve Gerritje? 

Wie zal dat betalen, zoete lieve meid? 

Den eerste boer den beste, zoete lieve Gerritje, 

den eersten boer den beste, zoete lieve meid. 

 

Ja, zo lijkt het oude volksliedje in 2009 wel te gaan. 

Nu we vanuit de financiële crisis rechtstreeks in een recessie zijn beland, komt iedereen 

bij de minister van Financiën zijn hand ophouden…. 

En de Pensioenfondsen dan? Waar halen die het geld vandaan om de dekkingsgraad weer op 

te vijzelen? En geld voor de jaarlijkse indexatie van de pensioenen? 

Ook bij Wouter Bos? Of worden de premies verhoogd? Of moet ik soms inleveren? 

 

Allemaal vragen die bij gepensioneerden leven.  

Vragen, die ons bestuur natuurlijk aan ons Pensioenfonds heeft gesteld. 

U leest er meer over in deze Nieuwsbrief. En over andere belangrijke zaken. 

Wij wensen u weer veel leesplezier!  

Als u wilt reageren, graag. Wij waarderen uw opmerking of commentaar altijd. 
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2. Nieuws en Mededelingen van het Bestuur 

2.1 Van de bestuurstafel 
 

Somberheid troef 
Verbijsterend, zo mogen we de berichtgeving in de maand februari wel noemen. De 

voorspellingen van het Centraal Planbureau kwamen als een mokerslag aan. Een krimp van 

onze economie in 2009 met 3,5%. Een oplopende werkeloosheid tot 675.000 in 2010. 

Een gigantisch tekort op onze overheidsfinanciën van 5,5% in 2010. Dit alles leidt op dit 

moment tot een situatie van grote onzekerheid. 

Oplossingen worden van alle kanten aangedragen. Vaak zonder enige onderbouwing en 

gebaseerd op politieke stokpaardjes die al langer bereden werden. 

 

Pensioenleeftijd  

Vooral de verhoging van de leeftijd waarop men met pensioen gaat van 65 naar 67 jaar is 

een onderwerp, dat volop in discussie komt. Het gemak waarmee voorstanders van deze 

ontwikkeling over de vele vragen rond dit onderwerp heenlopen, wekt wel enige 

verwondering. Een belangrijke vraag lijkt mij, of in een situatie waarin steeds meer kennis, 

inzet en productiviteit van grote groepen mensen wordt gevraagd een toekomstige 

verhoging van de pensioenleeftijd voor veel ouderen niet een brug te ver zal zijn. 

De financiering van de AOW vindt nu deels plaats uit premieopbrengsten en deels uit 

belastingopbrengsten. Het debat in hoeverre deze aanpak ook in de toekomst houdbaar zal 

zijn, zal in ieder geval op feitelijke informatie gebaseerd moeten zijn .  

 

Gepensioneerden 

Wij kunnen ons voorstellen dat ook u zich onzeker voelt . Veel pensioenfondsen, ook het 

onze staan voor de opgave om vóór 1 april een herstelplan bij De Nederlandse Bank in te 

dienen. In dit plan moet aangegeven worden op welke wijze de dekkingsgraad in de komende 

jaren weer op de vereiste hoogte kan worden gebracht. Voor veel fondsen lijkt herstel in 

drie jaar een welhaast onhaalbare opgave. De regering heeft daarom besloten de 

hersteltermijn op 5 jaar te bepalen.  

Wij hebben intussen in een brief aan het bestuur van ons pensioenfonds gevraagd u door 

middel van hun nieuwsbrief regelmatig op de hoogte te houden van hetgeen wordt gedaan 

om de situatie de baas te blijven. 

 

Wat kan er verder gedaan worden 

Wij zullen u uiteraard van alle relevante ontwikkelingen op de hoogte houden. Gelukkig zijn 

we in de situatie, dat we in de afgelopen jaren goede relaties met de COR en de vakbonden 

hebben opgebouwd. Dat biedt ons mogelijkheden voor overleg met diegenen, die een grote 

rol spelen in het sociale beleid van de onderneming. Ook mogen wij ons gelukkig prijzen dat 

twee van onze mensen deelnemen in het fondsbestuur. Kortom wij volgen de ontwikkelingen 

op de voet. 

Voor wat betreft de situatie van dit jaar, waarbij de pensioenen niet geïndexeerd zijn, lijkt 

de inflatie zeer beperkt te worden, waardoor de schade meevalt.  
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Tot slot 

Bij alles wat er de laatste tijd over pensioenen gezegd en geschreven wordt, dienen we wel 

te bedenken dat het veelal over de betaalbaarheid van de pensioenen in de verre toekomst 

gaat. De pensioenpotten zijn nog steeds voldoende gevuld om de uitbetaling van de huidige 

pensioenen niet in gevaar te brengen, zij het, dat er bij de indexering in de nabije 

toekomst een vraagteken gezet moet worden . Het hoofdstuk pensioenen zal dan ook nog 

lang niet afgesloten worden.  

 

                                                                               Geert Jan Hoekstra, voorzitter 

 

 

2.2 Extra storting in het pensioenfonds 
PSLN schreef in haar brief van 16 december 2008 aan de gepensioneerden het volgende: 

“Het pensioenfonds moet nu alle zeilen bijzetten om met de dekkingsgraad zo snel mogelijk 

boven het minimum vereiste niveau van 105% uit te komen. Hier zal de onderneming volgens 

afspraak een forse financiële bijdrage in moeten leveren, net als in 2003. De peildatum 

voor de hoogte van deze storting is 31 december 2008.”  

Met de zinsnede ‘volgens afspraak’ wordt verwezen naar afspraken zoals die zijn 

vastgelegd in de Uitvoeringsovereenkomst. Dit is de overeenkomst tussen een werkgever 

en een pensioenuitvoerder over de uitvoering van één of meer pensioenreglementen. In de 

Uitvoeringsovereenkomst zijn ook afspraken opgenomen over uitgangspunten en procedures 

die gelden bij de besluitvorming over vermogenstekorten en vermogensoverschotten. 

 

De huidige Uitvoeringsovereenkomst tussen SLDE en PSLN is vastgelegd voor een periode 

van drie jaar en loopt eind 2010 af. Conform daarin vastgelegde afspraken moet de 

onderneming een extra storting doen wanneer op de peildatum de dekkingsgraad onder de 

105 is gekomen. Eind december was dat niveau inderdaad bereikt: de dekkingsgraad was 

gedaald naar 94. De onderneming zal na de definitieve vaststelleng van de jaarrekening van 

het pensioenfonds omstreeks juni 2009 een bijstorting doen van 35 miljoen euro.  

Eind januari was de dekkingsgraad gelijk aan die van eind december 2008.  

 

Verder lezen we in deze brief dat de uitkeringen niet in gevaar komen. En dat het bestuur 

behoedzaam moet optreden om de positie van het pensioenfonds weer zo snel mogelijk aan 

de Nederlandse wettelijke eisen te laten voldoen.  

Het VGDE-bestuur hecht groot belang aan een tijdige en open communicatie met de 

gepensioneerden over de herstelmaatregelen die het bestuur van het pensioenfonds de 

komende maanden zal uitvoeren. Daarom is in februari een schriftelijk verzoek uitgegaan 

naar het pensioenfondsbestuur om de gepensioneerden hierover regelmatig te informeren. 

 

2.3 Algemene Leden Vergadering 2010 
Het bestuur heeft uitvoerig gediscussieerd over de vraag of de ledenvergadering in het 

voorjaar 2009 wel gehouden moet worden zo kort na de vorige in november 2008.  

De vraag was: Kunnen we wel een boeiend programma presenteren dat een zelfde aantal 

bezoekers trekt als in 2008 en een aanbeveling is om in 2010 vooral niet te verzuimen? 

Argumenten voor en tegen zijn op een rijtje gezet en afgewogen. 
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Argumenten pro: 

 artikel 13 van de statuten: jaarlijks wordt tenminste 1 algemene ledenvergadering 

gehouden en wel binnen 10 maanden na afloop van het boekjaar 

 sociale functie: leden vinden het plezierig om oud-collega’s weer te ontmoeten  

 financieel verslag 2008 en begroting 2009: bij uitstel moeten in 2010 de financiële 

stukken van 2 jaren worden behandeld en vastgesteld. 

Argumenten contra: 

 rooster van aftreden: er zijn geen verkiezingen in 2009 

 verslag 2008 en nieuwe actiepunten: hiervoor is het nog te vroeg. Er is weinig nieuws 

te melden over het uitvoeren van de actieplannen 2009 

 leden komen voor inhoudelijke en actuele onderwerpen: de sprekers in november 2008 

hebben niet veel ander “gras” laten staan dan technische of theoretische onderwerpen  

 ontmoetingsplek: het is nog maar zo kort geleden dat leden elkaar gezien hebben 

 risico 2010: het houden van een niet boeiende, oninteressante en dus slechte 

vergadering in 2009 zal het aantal bezoekers in 2010 doen dalen. 

Na bespreking van de voors en tegens is besloten geen ledenvergadering te houden in 2009. 

Wel is nadrukkelijk uitgesproken de leden door middel van de Nieuwsbrief – nog meer dan 

voorheen – uitvoerig op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen en de activiteiten 

van het bestuur. 

 

2.4 Manifestatie Nederlandse Verbond Ouderen en Gepensioneerden / NVOG 

Ouderen van grote waarde voor vergrijzende samenleving 
Op 2 februari organiseerde de NVOG de manifestatie “Ouderen: factor van grote waarde”.  

Als sprekers traden op prof. dr. Paul Schnabel, directeur van het Sociaal Cultureel 

Planbureau en emeritus hoogleraar gerontologie dr. Knook. Vanuit het VGDE-bestuur namen 

Geert Jan Hoekstra en Hans van der Waard deel aan de conferentie.  

 

De basisgedachte van de manifestatie was dat het beeld van ouderen als kostenpost onjuist 

is en bijstelling behoeft. De NVOG wilde met deze dag een tegengeluid laten horen. Politici 

en beleidsmakers moeten beseffen dat ouderen niet alleen maar geld kosten. 

Over vergrijzing wordt veel te negatief gedacht. Politici hebben veel te weinig oog voor de 

maatschappelijke betekenis van ouderen, volgens Paul Schnabel. Hij schetste uitvoerig de 

financiële situatie van de gepensioneerden in Nederland. Ouderen, zeker de aankomende 

generatie pensioengerechtigden, hebben een behoorlijke sociaal- economische waarde. 

 

Ook gerontoloog Dick Knook benadrukte in zijn bijdrage de belangrijke functie van 

senioren voor de samenleving. Door hun vitaliteit betekenen zij veel in allerlei 

maatschappelijke functies, als vrijwilliger, bijvoorbeeld in de opvang van kleinkinderen, of 

als mantelzorger voor familieleden. Hun langere en gezonde leven betekent ook dat de 

ziektekosten minder hard zullen stijgen dan wordt beweerd. En nu er steeds meer hoog 

opgeleide en mondige ouderen komen moeten ook gepensioneerden en werknemers (de 

gepensioneerde van morgen) meer zeggenschap krijgen in de besturen van de 

pensioenfondsen. Het meebesturen van pensioenfondsen is niet meer dan logisch. Nu is het 

veelal nog zo dat werkgevers en vakbonden de dienst uitmaken en de betrokkenen zelf 

amper invloed hebben. 
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Aanleiding om prof. Knook uit te nodigen was zijn boek “Het Methusalem mysterie. 

Vergrijzing: zegen of bedreiging”. Daarin staat een glasheldere analyse van de vele 

aspecten van de vergrijzing. Als gevolg van de vergrijzing zal de samenleving de komende 

decennia ingrijpend veranderen. Er zullen veel ouderen bijkomen en relatief weinig 

jongeren. Deze verandering in de bevolkingssamenstelling werkt door in vrijwel alle 

onderdelen van onze maatschappij. Dat vraagt om een onderbouwde visie voor de langere 

termijn die uitstijgt boven de beperkte tijdshorizon van de politiek.  

 

Mocht u het boek willen kopen dan is het goed te weten dat de NVOG met de uitgever een 

kortingsactie heeft kunnen regelen.  

Bij inlevering van onderstaande bon bij de boekhandel betaalt u € 15,00 i.p.v. € 18,95.  

KORTINGSBON 

€ 3,95 Korting op Het Methusalem mysterie van Dick Knook  
Lever deze bon in bij de erkende boekhandel en betaal € 15,00 i.p.v. € 18,95. 

Actienummer 901- 59947  

    Auteur:   Knook, D.  

    Titel:   Methusalem Mysterie  

    ISBN:   9789044611953  

    Prijs:   € 18,95  

    Korting:  € 3,95  

    Actieprijs:  € 15,00  

Deze bon is geldig van 1 januari 2009 tot en met 31 maart 2009. 

Tot slot een uitleg bij de titel. U kent zeker wel de uitdrukking “ Zo oud als Methusalem”. 

Daarmee bedoelt men iemand die naar eigentijdse maatstaven heel oud is. Het record oud 

worden staat op naam van Methusalem. Deze nakomeling van Adam en Eva zou volgens de 

Bijbel 969 jaar oud zijn geworden en daarmee de oudste mens aller tijden zijn. (Genesis 5: 

22-27). Hoewel dat heel oud is, voorspellen gerontologen dat onze nazaten in 2060 met 

gemak de honderd halen.  Dus AOW voor Methusalem?  

Voor velen vormt de vergrijzingsproblematiek langzamerhand een mysterie door foute 

aannames, verkeerde interpretaties en politiek gekleurde discussies. Kan een rijk land als 

Nederland werkelijk de kosten van een vergrijzende samenleving niet dragen? Wordt de 

vergrijzing niet al te gemakkelijk opgevoerd als argument voor ingrijpende veranderingen in 

sociale voorzieningen? Het Methusalem mysterie zet de feiten op een rij en geeft een 

overzicht van mogelijke oplossingen.  

 

2.5 Overleg VGDE met COR 

Op initiatief van VGDE vond op 6 november een gesprek plaats met de COR met als inzet 

het maken van afspraken over onderwerpen die VGDE én COR raken. Wederzijds overleg 

over pensioenzaken is zinvol aangezien de COR en haar actieve achterban op de duur 

overgaan naar de categorie gepensioneerden. Vanuit een gezamenlijk belang bij een goed 

pensioenfonds is afstemming wenselijk.  
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Afgesproken is eens per jaar overleg te voeren aan de hand van een goed voorbereide 

agenda. Daarnaast zal tussentijds over specifieke pensioenzaken overlegd worden met een 

deputatie van de COR.  

Belangrijke gesprekspunten van het VGDE-bestuur zijn: het Beginselprogramma van VGDE, 

de samenstelling bestuur Pensioenfonds en het verkiezingsreglement benoeming van 

gepensioneerden in het Pensioenfondsbestuur. 

Het volgende overleg met de COR(-deputatie) zal rond april 2009 zijn.  

  

3. Oproep en vragen over (her)berekening van uw (vroeg)pensioen 
In onze Nieuwsbrief van december 2008 deden wij een oproep om uw vragen en 

opmerkingen over de (her)berekening van uw (vroeg)pensioen bij ons te melden!  

Door de gecompliceerde berekening van pensioenen zijn er in de berekening van uw 

pensioenuitkering misschien wel fouten gemaakt. Er moet dan mogelijk gecorrigeerd 

worden door terugbetaling en/of minder pensioen per maand.  

Een aantal gepensioneerden heeft dit bij VGDE gemeld. Zo zijn er meldingen binnen 

gekomen van gepensioneerden, waar de WTZ/MOOZ compensatie slechts over de helft van 

de periode was berekend. Een vroegpensioener kreeg een hoger pensioen, omdat de premie 

voor de overlijdensrisicoverzekering niet was ingehouden. Ook de inhouding en vergoeding 

van de inkomensafhankelijke zorgpremie verlopen niet altijd goed. 

Natuurlijk dient u dat zelf bij het Pensioenfonds aan te kaarten en op te lossen.  

Toch willen ook wij graag weten, wanneer er volgens u een berekening niet goed gedaan 

wordt, zodat wij dit samen met andere gevallen aan de orde kunnen stellen in ons overleg 

met het Dagelijks Bestuur van het Pensioenfonds. Zij moeten dan maatregelen nemen om 

dit soort fouten op te lossen en te voorkomen. 

Is er bij u ook sprake van een verkeerde berekening van uw pensioen of twijfelt u aan de 

juistheid van de berekening van uw pensioen, laat het ons dan weten.  

 

4. Nieuws en Mededelingen van de commissie Pensioenen 
4.1 Opstellen Huishoudelijk Reglement 

De commissie Pensioenen heeft gewerkt aan het opstellen van een huishoudelijk reglement. 

Het concept is in de bestuursvergadering van 5 februari uitvoerig besproken.  Dat heeft 

geleid tot enkele aanpassingen. De bijgestelde versie zal in de volgende ALV ter 

goedkeuring worden voorgelegd.  

 

5. Nieuws en Mededelingen van de commissie Informatie en Communicatie 
5.1 Correcties Nieuwsbrief december 

In de Nieuwsbrief van december 2008 moeten enkele correcties worden aangebracht in de 

weergave van de belangrijkste gesprekspunten uit de ledenvergaderingen (paragraaf 4.1). 

In de weergave van de presentatie door Elvin van den Hoek, directeur PSLN, moet de zin  
“ Bij een dekkingsgraad onder de 105 moet het bedrijf jaarlijks 1/3 van het tekort 
bijstorten met een maximum van 2 keer de jaarpremies” veranderen in: “De maximum 
bijstorting is 1 keer de jaarpremie; totaal wordt dus twee keer de jaarpremie gestort”. 
En in de passage “Noot van de redactie: Hieronder ziet u de door Elvin van den Hoek 
gepresenteerde grafiek met de ontwikkeling van de dekkingsgraad van ons Pensioenfonds “ 

moet “Eind september 2008 - toen PSLN een dekkingsgraad kende van 120”  veranderen in: 

“toen PSLN een dekkingsgraad kende van 110”. 
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Ten slotte in de weergave van het Beleid 2009 en volgende jaren, gepresenteerd en 

toegelicht door G.J. Hoekstra, moge duidelijk zijn, dat het bij indexering niet gaat om 

“inkomensverbetering”, maar slechts om behoud van de koopkracht. 

 

5.2 Ingekomen reacties van leden 

Gelukkig blijft U reageren – meestal positief! - op onze Nieuwsbrief en de activiteiten van 

de VGDE. Hier weer een kleine bloemlezing uit uw reacties op de nieuwsbrieven van oktober 

en december 2008 en de ledenvergaderingen.  

- Al was het nieuws niet erg vreugdevol, de ledenvergadering was heel plezierig en het 

 bestuur gaf een schat aan informatie. Complimenten! 

- Mijn complimenten voor de enorme inzet van bestuur en medewerkers. 

- Kan de Nieuwsbrief voor DE Gepensioneerden, die in het buitenland wonen, per e-

 mail worden verzonden? Helaas is het nog steeds zo, dat de posterijen ergens 

 hindernissen ondervinden. Hoera, de december Nieuwsbrief ontvangen per email! 

- Graag wil ik ons bestuur van harte gelukwensen met het resultaat van hun 

 bemoeienissen voor deelname in het bestuur van het pensioenfonds.  

 Maar ook gelukwensen voor een gedisciplineerde vereniging, die als een man/vrouw 

 achter hun bestuur heeft gestaan. 

 

5.3 Personalia 

5.3.1 In memoriam 

In de voorbije periode ontvingen wij bericht van het overlijden van: 

Mevrouw G. Hooghiemstra – Visser, Joure 

G. van Dijk, Rhoon 

T. de Jong, Apeldoorn 

Mevrouw A.H. Koen - Sondaar, Zeist 

J.N. Otto, Velserbroek 

Mevrouw G.S. Stremmelaar - de Rechteren van Hemert, Driebergen-Rijsenburg 

H.J. Vinke, Heino 

G. de Jong, Joure 

Mevrouw G.G. Kragting-Dekkers, Harmelen 

Mevrouw T.J.E. de Beus, Oldenzaal 

J.T. Janssen, Broeksterwoude, Broeksterwoude 

 

5.3.2 Ledenwerving 
Net als vorig jaar vragen wij u opnieuw mee te helpen onze vereniging sterker te maken 

door meer gepensioneerden lid te maken! 

Ons grootste probleem met ledenwerving is, dat wij niet beschikken over adressen van 

potentiële leden. Maar u misschien wel…… 

Het Pensioenfonds bezit deze adressen van gepensioneerden wel, maar mag onze vereniging 

helaas geen lijst hiervan verstrekken i.v.m. de wet op de privacy. 

Ook huidige personeelsleden, die binnenkort met pensioen gaan, kunnen wij niet 

rechtstreeks benaderen, omdat wij hun adres niet kennen. Wij proberen hen wel te 

bereiken met een folder in de map “Pensioen in zicht (PIZ)”, die alle toekomstige 

gepensioneerden kort voor hun pensionering krijgen. 
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Wij moeten het dus vooral hebben van de leden van VGDE. Van u dus!  

Achteraan deze Nieuwsbrief vindt U een formulier om nieuwe leden op te geven. 

Hoe meer oud-collega´s u lid weet te maken, des te beter! 

 

5.5 Oproep tot betaling contributie 2009 en … ook nog 2008 en 2007! 

Achteraan deze nieuwsbrief vindt u de nota voor het betalen van de contributie 2009. 

De contributie voor 2009 bedraagt Euro 14, -.  

 

Het VGDE-bestuur verzoekt dringend de leden die hun contributie voor 2008 nog moeten 

betalen dat alsnog te doen. Het gaat om bijna 100 leden en een bedrag van euro 1200, -. 

U DOET ONZE VERENIGING ERNSTIG TEKORT DOOR NIET TE BETALEN !!! 
Dan hebben ongeveer 70 leden de contributie voor 2007 en 2008 nog niet betaald! Bent u 

een van hen, wilt u dan zo spoedig mogelijk de verschuldigde bijdragen voldoen?  

 

Overmaken naar bankrekeningnummer 1114. 85. 061 t.n.v. VGDE te Joure met omschrijving 

Contributie 2009 (en/of 2008; 2007) plus uw postcode en huisnummer. 

Vanuit het buitenland: IBAN –nr NL 11 RABO 0111 4850 61 en BIC-nr Bank: RABONL2U 

 

5.6 Oproep doorgeven adreswijzigingen 

Wij verzoeken u dringend om bij verhuizing, verandering van e-mailadres en bij overlijden 

de adreswijzigingen ALTIJD door te geven aan de ledenadministratie. 

  

5.7  Verschijnen nieuwsbrief in 2009 

In 2009 zullen er nog twee nieuwsbrieven verschijnen: in juni en november.  

 

 

 

ADRES VGDE 
Vereniging van Gepensioneerden  

Douwe Egberts 

Amnestylaan 76 

3765 EX Soest 

Telefoon: 035-6025081 
secretaris@vgde.nl 

www.vgde.nl 

 

Ledenadministratie VGDE 

Voor al uw mutaties! 
De Strekel 22 

8332 JN Steenwijk 

Telefoon: 0521 – 518740 

ledenadministratie@vgde.nl 

 

Banknummer: 1114.85.061  

t.n.v.VGDE te Joure 

 

 
 

COLOFON 

 
Redactie:  

Regine Britsemmer, Henk Weenink, 

Wolter Keers, Hans Meijer 

 

 

Teksten:  

Geert Jan Hoekstra 

Wolter Keers 

Regine Britsemmer  

 

 

Redactieadres 

Redactie Nieuwsbrief VGDE 

Oude Woudenbergse Zandweg 10 

3707 AN Zeist  

redactie@vgde.nl 
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