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Voorwoord van de redactie

STEVIGE KOST

In deze decembermaand vallen er altijd diverse reclamefolders op uw deurmat.
Zo wordt u uitgenodigd om de heerlijkste kerstdiners uit te zoeken, de mooiste
cadeau ’s voor onder de kerstboom aan te schaffen, u te verwennen met de heerlijkste geurtjes
om vervolgens met de hardste knallen en het mooiste vuurwerk de jaarwisseling te vieren.
Niets van dat alles in deze DE Nieuwsbrief…
Geen lekkere of mooie beloftes, geen sterretjes of knallen, maar nuchtere informatie over de
harde werkelijkheid : toeslagverlening, onttrekkingen in het verleden, rendementen van de
pensioenfondsen en wat VGDE hieraan doet…stevige kost dus.
Gelukkig is er ook wat luchtigers te melden : aankondiging Algemene Ledenvergadering !
U leest hierover in deze Nieuwsbrief.
Wij wensen wij u Prettige Feestdagen en een Gelukkig Nieuwjaar
en toch ook veel leesplezier!
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2.
2.1

Nieuws en Mededelingen van het Bestuur
Van de bestuurstafel

Het regeerakkoord van de VVD en de PvdA bevat geen goed nieuws. Vooral voor
gepensioneerden met een redelijk aanvullend pensioen heeft het nieuwe kabinet alleen maar
koopkrachtverlies in petto, terwijl de afgelopen jaren al veel is ingeleverd.
Van ouderen wordt bovendien verwacht dat zij steeds meer zaken zelf moeten oplossen en uit
eigen zak betalen.
Dit is op zichzelf een aanpak die in tijden van crisis en grote overheidstekorten enigszins te
rechtvaardigen is als dat ten minste ook voor andere groepen zou gelden. Als ouderen ook nog
op andere wijze worden getroffen en bovendien al jarenlang geen indexatie hebben ontvangen,
dan leidt deze stapeling van lasten tot een ernstige aantasting van de koopkracht.
Veel gepensioneerden kunnen wel opgelucht ademhalen over het besluit van de regering om niet
over te gaan tot een inkomensafhankelijke zorgpremie. Dit onderstreept eens te meer dat
landelijke belangenbehartiging van gepensioneerden steeds belangrijker wordt.
Als zodanig is het bestuur van VGDE van mening dat door ons actief aan te sluiten bij de Koepel
van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) hieraan op de meest doeltreffende
wijze wordt voldaan.
Het worden spannende tijden!
2.2 Besluit pensioenfondsbestuur over toekennen indexatie
Tijdens het ter perse gaan van deze nieuwsbrief was het besluit over het toekennen van
indexatie, door het bestuur van het DEPF, nog niet bekend .
2.3 Onttrekkingen aan pensioenfonds door onderneming: Bestuursstandpunt
Het bestuur van VGDE heeft zich de afgelopen maanden grondig beraden op haar positie en
mogelijke acties aangaande onttrekkingen aan het pensioenfonds door de onderneming in het
verleden. Als dat niet was gebeurd, had er een paar honderd miljoen meer in gezeten.
Voor het bestuur vormden telkens terugkerende vragen van leden de aanleiding om zich te
bezinnen op haar positie in deze kwestie. Het bestuur heeft haar standpunt verwoord en
vastgelegd in een zogenaamd ‘position paper’.
Na voorbereidende mondelinge aankondigingen is het ‘position paper’ eind oktober verstuurd
naar de directie van KDE, vakbonden en het bestuur van het pensioenfonds. (wordt vervolgd).
Hieronder wordt de tekst van het bestuursstandpunt weergegeven.
Inleiding
Het bestuur van VGDE wordt regelmatig geconfronteerd met vragen en meningen van onze
gepensioneerden over onttrekkingen (=terugstortingen en premieverlagingen) aan het
pensioenfonds door de onderneming. Daarom heeft het bestuur besloten om zo goed als
mogelijk de feiten met betrekking tot deze onttrekkingen vast te stellen en vervolgens op basis
daarvan haar standpunt te bepalen.

2

De feiten
Premiekortingen vonden plaats overeenkomstig de gemaakte afspraken in de (destijds zo
genoemde) financieringsovereenkomst. Vanaf 1984 tot 31-12-1998 is tussen het Pensioenfonds
en de Onderneming overeengekomen om onder bepaalde voorwaarden op de premies een korting
te verlenen van 40%. Deze korting, zo wordt in meerdere jaarverslagen vermeld, kan worden
beschouwd als een voorschot op het te verwachten ’overschot’.
Terugstortingen vonden plaats conform het gestelde in de financieringsovereenkomst
respectievelijk de statuten.
Juridisch derhalve een onderbouwde gang van zaken. Deze onttrekkingen aan de reserves van
het pensioenfonds zijn echter slechts ten dele benut voor verbeteringen van de pensioenen.
Overwegingen
In de huidige uitvoeringsovereenkomst is bepaald dat de Onderneming verplicht is tot betaling
van een aanvullende herstelpremie (1/3 van tekort, max. jaarpremie, max. € 75 mln. tijdens
één herstelplan) in geval van een dekkingstekort.
Niettemin hebben wij een aantal kanttekeningen en bezwaren:
1) De onttrekkingen vonden destijds plaats conform het gestelde in de
financieringsovereenkomst resp. statuten; derhalve een onderbouwde [lees: juridisch niet
aanvechtbare] gang van zaken. Op een aantal punten evenwel kan die gang van zaken niet de
[morele] toets der kritiek doorstaan, want er is niet altijd voldaan aan het basisprincipe dat
pensioengelden [=uitgesteld loon] uitsluitend ten goede dienen te komen aan rechthebbenden
in dit geval gepensioneerden, slapers en actieven.
2) Van enige inbreng van de kant van de gepensioneerden in de besluitvorming inzake
onttrekkingen is geen sprake geweest.
3) Indien de onttrekkingen aan het fondsvermogen in de periode 1984-2001 niet zouden
hebben plaatsgevonden, dan zou het vier maal niet verlenen van indexatie in de periode
2002-2012 eveneens niet hebben plaatsgevonden.
4) Het ontbreken van een regeling in de huidige uitvoeringsovereenkomst die de deelnemers
een claimrecht verschaft zodat de onderneming kan worden verplicht tot additionele
bijstorting van de in het verleden onttrokken bedragen. Dit betreft zowel een
reservetekort als een financiële positie van het Pensioenfonds waarin meerdere jaren
achtereen niet tot toeslagverlening kan worden besloten.
5) In geval van toekomstige overschotten kent de huidige uitvoeringsovereenkomst een
regeling waar alleen de Onderneming van profiteert, hetgeen niet wijst op een evenwichtige
belangenafweging.
Standpunt Bestuur VGDE
Op grond van bovenstaande overwegingen is het bestuur van de VGDE van mening dat:
1) de Onderneming de morele plicht heeft om steeds tot bijstorting in het pensioenfonds over
te gaan om verlaging van pensioenrechten (=afstempelen) te voorkomen;
2) een betere structurele verplichting van de Onderneming tot bijstorting in de
Uitvoeringsovereenkomst moet worden opgenomen, die zodanig toereikend is dat verlaging
van pensioenrechten (afstempelen) en het meerdere jaren niet verlenen van toeslagen
voorkomen wordt;
3) in de huidige Uitvoeringsovereenkomst de overschotregeling wordt vervangen door een
regeling die meer recht doet aan een evenwichtige belangenafweging waarbij de VGDE
deelneemt als representatieve organisatie in het overleg.
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2.4
Rendementen van alle pensioenfondsen en DEPF
In september maakte DNB bekend dat in 2011 het gemiddelde rendement van alle Nederlandse
pensioenfondsen 8,2 % is geweest. In hetzelfde jaar is volgens het jaarverslag het rendement
van ons pensioenfonds 4,6 % geweest. Andere pensioenfondsen hebben dus aanmerkelijk hogere
resultaten geboekt in 2011. Voor het VGDE bestuur aanleiding om onze afgevaardigden in het
bestuur van het fonds uit te nodigen dit grote verschil in rendement te komen toelichten.
Hieronder een korte weergave van de aangereikte verduidelijkingen.

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Allen

DEPF

3,3%
-2,6%
-8,8%
11,2%
11,1%
15,1%
9,3%
4,2%
-18,5%
16,4%
12,1%
8,2%

3,2%
-0,9%
-4,8%
6,9%
9,5%
14,1%
6,5%
-3,3%
-12,5%
15,3%
9,3%
4,6%

(DEPF - Allen)
(Negatief: DEPF is
lager)
-0,1%
1,7%
4,0%
-4,3%
-1,6%
-1,0%
-2,8%
-7,5%
6,0%
-1,1%
-2,8%
-3,6%

In zijn reactie stelt Quirijn Ligtenstein allereerst dat het vergelijken van een gemiddelde van
alle fondsen met één altijd arbitrair is, omdat niet vaststaat waarop het gemiddelde gebaseerd
is. Daarnaast spelen hele grote fondsen een overheersende rol in het tot stand komen van het
gemiddelde waardoor een vergelijking met het gemiddelde niet goed te maken is.
Het beleggingsrendement van een fonds wordt in hoge mate bepaald door de assetmix die een
fonds heeft gekozen. De assetmix van een fonds wordt bepaald door het risicobeleid waar een
fonds voor kiest. Dit beleid is mede afgestemd op de samenstelling van de doelgroep, de
pensioentoezegging en de toekomstverwachting van het fonds.
DEPF heeft gekozen voor een mix met een hoog percentage vastrentende waarden (obligaties).
Een globale vergelijking van fondsen met ongeveer dezelfde assetmix in 2011 zal volgens
Ligtenstein vergelijkbare rendementen opleveren.
Ons pensioenfonds kan niet teveel risico nemen in verband met het relatief hoge aandeel van
gepensioneerden. Als de rente daalt, leidt dat ertoe dat een fonds een groter vermogen moet
hebben om in de toekomst de pensioenuitkeringen te kunnen betalen. Daarom dekt het fonds
bewust het renterisico op de verplichtingen d.w.z. de toekomstig uit te keren pensioenen, af.
Deze renteafdekking zit voor een deel in de keuze voor vastrentende waarden zoals in het
verhogen van de obligatieportefeuille.
Met een rendement van 4,4 % kunnen de nominale pensioenen betaald worden, aldus Quirijn
Ligtenstein, maar geen indexaties.
Nog één toelichting bij de tabel. Dat het fonds in 2007 slechter gepresteerd heeft is toe te
schrijven aan de omstandigheid dat in dat jaar drie fondsen samengevoegd moesten worden.
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2.5 Kort verslag Algemene Ledenvergadering NVOG
Op 28 november was ik namens VGDE als vervanger van Hans van de Waard aanwezig bij de
algemene ledenvergadering van de NVOG. Voor de laatste keer daar we intussen ons
lidmaatschap van de NVOG hebben opgezegd en ingeruild voor het lidmaatschap van de KNVG.
Het interim-bestuur gaf een terugblik op de afgelopen periode nadat het voormalige bestuur
onder leiding van Martin van Rooyen was afgetreden. Een periode waarin, zoals men stelde, ‘de
verkoop gewoon doorging tijdens de verbouwing’.
Veel leden zijn opgestapt en het afgetreden bestuur achterna gegaan zoals wij. Men heeft de
tering naar de nering moeten zetten wat ook betekende dat men van een aantal betaalde
krachten afscheid heeft moeten nemen.
De reden dat wij ons hebben aangesloten bij de KNVG werd deze dag weer versterkt door de
reactie van het bestuur op vragen vanuit de vergadering. Reacties die werden gekenmerkt door
uitspraken als niet op de barricade gaan en pas vragen stellen zodra voorstellen in wetten zijn
omgezet.
In Trouw van 5 december stond een artikel waarin het bovenstaande treffend werd verwoord:
‘De NVOG heeft de harde koers van vorig jaar verlaten’. De koers die werd uitgezet door de
toenmalige voorzitter Martin van Rooyen, nu de voorman van de KNVG.
Het nieuwe bestuur presenteerde zich na de pauze bij monde van de nieuwe voorzitter Wim van
den Brandt. Dat deed hij met passie. Men wil proberen de draad weer goed op te pakken. Tussen
de regels door hoorde ik ook dat er scherpere kantjes gaan komen in hun optreden naar buiten
toe. (toch wat geleerd?). Daarnaast wil men de jeugd erbij betrekken. Niet tegen maar samen
met de jongere generatie kijken naar en beslissen over het toekomstige pensioenenland.
En dat alles binnen de CSO, de koepel van ouderenorganisaties die volgend jaar haar subsidie
kwijtraakt. De NVOG maakt zich sterk voor het mogelijk maken van een doorstart van de CSO
via de CSO 2.0. Veel wordt verwacht van de kracht van het getal. Aangesloten partners van de
CSO zijn: Unie KBO, ANBO, PCOB, NOOM en NVOG. Op de vraag of er ook ruimte is voor de
KNVG werd terughoudend gereageerd voor nu, maar de deur werd wel op een kier gelaten…
Samenvattend kunnen we stellen, dat de NVOG een stuk kleiner is geworden, maar zich aan het
hervatten is. De nieuwe voorzitter verwoordde de kenmerken van de nieuwe NVOG als volgt:
- Lean & Mean (toch ook een beetje gemeen)
- Samenwerking binnen CSO 2.0
- Meer invloed van commissies op het gezicht naar buiten
- Belangenbehartiging in dialoog
-

Leen Buizert, 28 november 2012
2.6

KNVG goed op koers

In november was de tweede algemene ledenvergadering van de KNVG. De voorzitter, Martin van
Rooijen, hield een vlammend betoog over de plannen van het kabinet aangaande pensioenzaken.
Hij had een bezoek gebracht aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Jetta Klijnsma, die verantwoordelijk is voor pensioenzaken. Ze wees het KNVG standpunt om
een commissie advies te laten uitbrengen over een verantwoorde rekenrente niet meteen af.
Verder wil ze de nieuwe pensioenwet zorgvuldig en in overleg met alle partijen ontwerpen en
invoering uitstellen tot 2015. Dat heeft veel negatieve reacties opgeroepen bij werkgevers en in
de pensioensector. Gevreesd wordt dat door uitstel de crisis bij veel pensioenfondsen zal
voortduren. Alsof de wet alle problemen van de onderdekking van pensioenfondsen oplost.
(Uit: KNVG Nieuwsbrief 2012-7)
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Martin van Rooijen maakt zich ernstig zorgen over ongenuanceerde uitlatingen in de media over
het leeg raken van de pensioenenpotten. Dit is volgens hem nooit goed onderzocht, ze zeggen
maar wat. Het beeld wordt neergezet alsof ouderen dieven zijn, alsof er voor jongeren niets
meer over is wanneer zij aan hun pensioen toe zijn. De solidariteit komt zo onder druk te staan.
Jongeren kiezen steeds vaker voor eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot pensioenen.
Zelf sparen, zelf beleggen. Een gevaarlijke ontwikkeling, aldus de KNVG voorzitter, die zal
leiden tot grote fusies tussen fondsen en administratiekantoren vanwege kostenbeheersing.
Gastspreker op deze ALV was Paul Schnabel, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau.
Hij hield een inleiding over de positie van ouderen in de maatschappij en de verschuivingen die
daarin hebben plaatsgevonden sinds WO II. Zo is de arbeidsparticipatie van ouderen sterk
gegroeid. Ook is hun inkomenspositie sterk verbeterd doordat de jongere generatie
gepensioneerden een veel beter pensioen heeft opgebouwd dan oudere generaties.
De toegenomen levensverwachting en de pensionering van de babyboomgeneratie zullen de
komende jaren hun effect hebben op de kosten van de AOW en de zorg. Positief is dat veel
ouderen zorgen voor jongeren door financiële ondersteuning, vrijwilligerswerk en oppaswerk.
In het huishoudelijk deel van de vergadering werd het bestuur formeel gekozen en de begroting
voor 2013 goedgekeurd. Voor pensioenzaken en voor zorg en welzijn zijn commissies ingesteld.
Op 1 december hebben 22 verenigingen zich aangemeld als lid van de KNVG. Met deze
ledenbasis vertegenwoordigd de KNVG meer dan 80.000 aangesloten gepensioneerden.
Verwacht wordt dat voor het eind van het jaar nog enkele verenigingen zullen toetreden. Wat
nog belangrijker is; de achterliggende groep gepensioneerden is veel groter en komt dicht bij
de 1 miljoen. (Bron: www.knvg.nl)
3.

Nieuws van de commissie Informatie en Communicatie

3.1
Aankondiging Algemene Ledenvergadering VGDE 2013
Het bestuur heeft de data voor de ALV 2013 vastgesteld. Voor de regio Noord wordt een ALV
gehouden in Joure op dinsdag 9 april. Voor de regio Midden/Zuid is de ALV in Nieuwegein op
woensdag 10 april. De vergadering in Nieuwegein is tevens de algemene ledenvergadering waar
de financiële jaarrekening ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de leden. Hier vindt ook de
verkiezing van bestuursleden plaats.
3.2
Ingekomen reacties van leden
Wij ontvingen geen reacties van leden.
3.3

Personalia

3.3.1 In memoriam
In de voorbije maanden ontvingen wij bericht van het overlijden van:
R. Hoogkamp, Langweer

H.W. Frielink, Kampen

Tj. de Boer, Snikzwaag

Mevr. H.A. de Kluis-Couwenberg, Nijmegen

Tj. Sinnema, Kampen

P.S. Klompmaker, Joure

W.J.G. Verhoog, Hazerswoude

P. Kreuger, Rotterdam

Mevr. L.M.H. Bosch, Hilversum

J. Koch, Joure

Mevr. F.v.d. Berg-de Jong, Joure
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3.3

Groei ledental

Begin december telt de vereniging 1492 leden. We zijn goed op weg naar de 1500.
De ledenadministratie beschikt over het e-mailadres van 798 leden. Dit is 53% van het totaal.
3.4
Doorgeven adreswijzigingen
Wilt u wijziging van adres, e-mailadres of bankrekeningnummer altijd doorgeven aan de
LEDENADMINISTRATIE! Telefoon: 0521–518740 of e-mail: ledenadministratie@vgde.nl
3.5
Meer leden kiezen voor ontvangst DE Nieuwsbrief via e-mail!
Het aantal leden dat de keuze heeft gemaakt om DE Nieuwsbrief per e-mail te ontvangen is
gegroeid naar 267. Dat is 18% van het ledenbestand.
Wilt u ook DE Nieuwsbrief per e-mail ontvangen? Laat het weten aan de ledenadministratie!
Leden met een e-mailadres ontvangen in 2012 bij wijze van proef naast de printversie ook de
digitale versie van DE Nieuwsbrief.
3.7 Resultaten oproep evacués Hongerwinter via VGDE
Aan de vorige nieuwsbrief was een oproep toegevoegd voor geëvacueerde oorlogskinderen.
In onderstaande brief van Louk Verwer wordt u geïnformeerd over de resultaten tot nu toe.

‘We zijn nu een maand verder na de datum van de oproep in DE Nieuwsbrief. Ik heb enige
interessante reacties gekregen maar het aantal bleef beperkt tot 4. Het is mijn ervaring
geweest bij De Oud Utrechter (publicaties op 17 april, 15 mei en 26 juni) dat de reacties bleven
nadruppelen. Dat verwacht ik ook nog van jullie oproep.
Een van de leuke reacties was van een mevrouw uit Utrecht, die als kind bij de ouders van
Herman Temming, oud verkoop directeur D.E. Nederland enige maanden in huis is geweest.
Zij hebben met elkaar gebeld. Herman Temming (87) had ik al eerder getraceerd als kind van
gastouders. Met hem heb ik ook gebeld. Zijn gezondheid gaat enigszins achteruit na een val
begin dit jaar.
Eergisteren kreeg ik de eerste reactie van een Amsterdamse evacué (nu 80 jaar). Ik heb
vandaag haar kindertransportlijst toegezonden dd. 15 februari 1945. Ik heb haar uiteraard een
aantal vragen gesteld. Zij kan veel weten van toen, want ze was bijna 13 jaar toen ze naar St
Johannesga bij Joure ging. Ik ben benieuwd of het gaat lukken. Al mijn andere 23 contacten
waren tot nu toe met evacués uit de stad of regio Utrecht geweest.
Op 27 november was er in Museum Joure een bijeenkomst, georganiseerd door Jaap Halma. Er
waren 25 mensen, waarvan er twee Utrechtse evacués waren en de anderen meestal kinderen
van gastouders. De Friezen waren vooral benieuwd naar de namen van hun evacués en de bij hen
behorende kindertransportlijsten. Jaap gaat daar achteraan.
Voor mij was het leuk om een paar evacués waarmee ik heb gemaild en/of getelefoneerd te
ontmoeten en om speciale aandacht te vragen voor 5 evacués die in St Nicolaasga zijn terecht
gekomen. Van hen zijn geen kinderlijsten en dus zijn de gastouders niet bekend zijn. Een
kleinkind van een gastouder uit St Nicolaasga gaat daar achteraan.
Beide acties hebben dus een positief effect gehad en zullen dat nog hebben. Dat wilde ik jullie
graag laten weten. Nogmaals mijn hartelijke dank voor jullie inzet.
Louk Verwer
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3.8

Wie, Wat, Waar bij VGDE

Bestuurssamenstelling

Sietze Beenen, Cees van Baaren, Regine Britsemmer, Fred Hagens, Eveline van Koppen,
Hans Sterk, Thijs Kramer, Leen Buizert en Hans van der Waard.

Afvaardiging in Bestuur DEPF

Quirijn Ligtenstein en Sytze Meerema

Afvaardiging in Verantwoordingsorgaan DEPF

Cees Schipper, Hans van der Waard, Wim Bakkers (aspirant-lid) en Fred Hagens (aspirant-lid)

Afvaardiging in KNVG
Hans van der Waard

Commissie Pensioenen

Bauke Dam, Aad Harms, Sytze Meerema, Cees Schipper, Hans Sterk

Commissie Informatie & Communicatie

Cees van Baaren, Regine Britsemmer, André van de Hoef, Wolter Keers, Hans Meijer en
Berry Weber

Ereleden

Henk Kramer en Geert Jan Hoekstra

Alle bestuurs-, commissieleden, afgevaardigden en ereleden wensen u een voorspoedig
nieuwjaar.

ADRES VGDE
Vereniging van Gepensioneerden
Douwe Egberts
Dorpsweg 117 4223NG Hoornaar
Telefoon: 0183-582193
secretaris@vgde.nl
www.vgde.nl

COLOFON

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

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

Redactie
Wolter Keers, Regine Britsemmer
Bijdragen
Regine Britsemmer, Cees van Baaren,
Leen Buizert, Quirijn Ligtenstein
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