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1.  Voorwoord van de Redactie 

 

EEN LOT UIT DE LOTERIJ…. 

Nu de beurzen weer fors in mineur zijn en de rente laag blijft, worden de 

vooruitzichten op een mogelijke indexatie van onze pensioenen er niet beter op.  

Ook het politieke klimaat is ons niet gunstig gezind. Zo brokkelt onze koopkracht 

steeds verder af en is er geen zicht op een inhaalmanoeuvre... 

Soms zou je denken dat VGDE gewoon enkele loten zou moeten kopen bij één van die 
loterijen waar je miljoenen kunt winnen. Met 1500 leden is zo’n miljoen goed te 

verdelen en een aardige aanvulling op je pensioen. Maar al gauw kom je erachter dat 
de kans op zo’n prijs toch wel erg klein is... 

Nee, daarom maar beter met VGDE het manifest van de gezamenlijke 
ouderenorganisaties steunen om samen de sloop van ons pensioen tegen gaan 
(zie het manifest op pagina 9 van deze Nieuwsbrief).  

 
Of, nog beter, kom naar de Algemene Ledenvergadering van VGDE 2016 en laat uw 

stem daar horen. U leest er alles over in deze Nieuwsbrief. 
Graag zien wij u 19 april in Joure of 20 april in Utrecht. 
Wij wensen U natuurlijk weer veel leesplezier met deze VGDE Nieuwsbrief ! 
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3.  Nieuws en mededelingen van het Bestuur 

Het jaar 2015 was een roerig jaar voor het bestuur. Kort nadat Wim Bakkers de taak 

als interim voorzitter had opgepakt werd hij gevraagd om zitting te nemen in het 

bestuur van DEPF. Deze eervolle benoeming had tot gevolg dat Wim zijn taken in het 

bestuur van de VGDE en in het Verantwoordings-Orgaan (VO) moest overdragen.  

Daarnaast trad Ruud Kloezeman, in april gekozen als bestuurslid, om persoonlijke 

redenen af. De ontstane vacatures hebben we als volgt ingevuld: Jacques Rutjens is 

benoemd tot voorzitter en Hans Sterk tot secretaris (a.i.). In het VO hebben Leen 

Buizert en Karel Bouwknegt (aspirant lid) plaatsgenomen. Fred Hagens en Hans Meijer 

treden af in mei 2016 en zijn niet herkiesbaar. 

Om deze vacatures in het bestuur op te vullen zijn wij op zoek naar nieuwe bestuurs- 

leden met affiniteit voor de pensioenmaterie. Heeft u tijd en zin en ziet u het als een 

uitdaging om een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van de VGDE, neem dan 

contact op met Jacques Rutjens, tel/mail: 06 128 55 465 of voorzitter@vgde.nl 

 

3.1  Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering VGDE  2016 

Aan alle leden van de Vereniging van Gepensioneerden Douwe Egberts: 

                                           UITNODIGING 

Het bestuur van de VGDE heeft het genoegen u uit te nodigen voor het bijwonen van 

een van onderstaande regionale ledenvergaderingen. 

Regio Noord: dinsdag 19 april 2016 in Joure. 

Aanvang 14.00 uur in de Douwe Egbertszaal van Jacobs Douwe Egberts in Joure. 

Regio Midden/Zuid: woensdag 20 april 2016 in Utrecht. 

Aanvang 15.00 uur in het bedrijfsrestaurant van Jacobs Douwe Egberts in Utrecht. 

De vergadering op 20 april in Utrecht is de formele algemene ledenvergadering waar - 

in overeenstemming met de statuten de staat van baten en lasten ter goedkeuring 

worden voorgelegd aan de leden. Ook vindt in die vergadering de formele verkiezing 

van bestuursleden en de benoeming van de kascommissie plaats. 

Het is de bedoeling om het huishoudelijke deel van de vergadering zakelijk en kort te 

houden, zodat er voldoende tijd overblijft voor de sprekers. In de pauze én na afloop 

is er ruimschoots gelegenheid om uw oud-collega’s te ontmoeten. 

Zoals u heeft kunnen lezen vergaderen wij ook dit jaar weer bij Jacobs Douwe 

Egberts! Als bestuur stellen we deze gastvrijheid bijzonder op prijs en zijn het 

management van JDE daar zeer erkentelijk voor!  

Let wel: de aanvangstijd van de vergadering in Utrecht is nu 15.00 uur.  

Om organisatorische redenen vragen wij u om zich vóór 5 april 2016 aan te melden. 

Dit kunt u doen middels; 

* het aanmeldingsformulier uit deze Nieuwsbrief in te vullen en op te sturen, of  

* het invullen van het daarvoor bestemde formulier op de website    

www.vgde.nl/aanmelden-ledenvergadering . 

mailto:voorzitter@vgde.nl
http://www.vgde.nl/aanmelden-ledenvergadering
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Bij (te) grote belangstelling worden de aanvragen op volgorde van binnenkomst behandeld! 

Ook willen wij u er op attenderen dat het aantal parkeerplaatsen beperkt is. 

Het staat een ieder vrij om te bepalen naar welke vergadering zij/hij wil komen. 

Er hebben zich (tot nog toe) geen andere kandidaten voor de vacatures gemeld; 

wanneer dit zo blijft, hoeft er in Utrecht niet gestemd te worden.  

Met vriendelijke groet,  

Hans Sterk, secretaris  

 

3.2  Agenda Algemene Ledenvergadering VGDE 2016  

  op 19 April in Joure en 20 April in Utrecht 

         Tekenen presentielijst vanaf 13.30 te Joure en 14.30 uur te Utrecht.    
 

1. Opening door dagvoorzitter om 14.00 in Joure en 15.00 in Utrecht. 
2. Ter goedkeuring de notulen van de ALV vergaderingen 2015:  
         op 21 april 2015 in Utrecht en 22 april 2015 in Joure 

3. Ter goedkeuring Jaarverslag 2015. 
4. Financiële Verantwoording, waarvoor goedkeuring vereist: 

         4.1. Resultaten 2015 en Begroting 2016 
         4.2. Verslag kascommissie over 2015 
         4.3. Benoeming kascommissie 

         4.4. Vaststelling contributie 2016. 
5. Actuele situatie, beleid en koers volgende jaren. 

6. Personele bezetting bestuur. 
6.1. Aftredend en niet herkiesbaar zijn Fred Hagens en Hans Meijer 
6.2. Vacatures  

6.3     Mutaties 
7. Afscheid bestuursleden 

8. Zowel in Joure als in Utrecht  spreekt de heer Quirijn Ligtenstein,  
         voorzitter van het bestuur van het Douwe Egberts Pensioenfonds,  
         over de ‘Stand van zaken bij DEPF’ 

 
9. PAUZE  

 
10. In Joure en Utrecht spreken respectievelijk de heren 
         Jos van Wilsum, site Director Coffee- and Tea Factory Joure en  

         John Brands, General Manager C&T Retail The Netherlands, 
         over de ‘Stand van zaken bij JDE’.   

11. Rondvraag 
 
12. Sluiting officiële gedeelte in Joure ca. 17.00 en Utrecht ca. 18.00 uur. 

 

Vergeet u niet om deze Nieuwsbrief mee te nemen naar de ALV ! 
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3.3  Toelichting bij de Agenda Algemene Ledenvergadering VGDE 2016 

 

De meeste van de in de agenda genoemde stukken vindt u in deze VGDE Nieuwsbrief. 

Agendapunt 2 : Notulen Algemene Ledenvergaderingen VGDE 2015. 

Een samenvatting van de Algemene Ledenvergaderingen VGDE 2015 heeft in de 

Nieuwsbrief  11-2 (juli 2015) gestaan en is terug te vinden op de VGDE website.  

(http://www.vgde.nl/wp-content/uploads/2015/07/Nieuwsbrief-VGDE-11-2-juli-

2015.pdf) 

De officiële notulen van de ALV 2015 worden, tijdens de ALV, ter goedkeuring  

gepresenteerd onder agenda punt 2. In de zaal zullen er een beperkt aantal “hard 

copies” hiervan beschikbaar zijn. 

Agendapunt 6 : Personele bezetting bestuur 

Dit jaar treden er twee bestuursleden, t.w. de heren Fred Hagens en Hans Meijer, af. 

Beide heren hebben aangegeven niet herkiesbaar te zijn. 

Bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief zijn de namen van de opvolgers van Fred 

en Hans nog niet bekend. 

Door leden kunnen nog steeds (tegen)kandidaten worden voorgedragen. 

De voordracht moet ondertekend door ten minste 20 leden ingediend worden bij het 

secretariaat vóór 7 april  a.s.  

 

3.4  Parkeren, aanmelden Algemene Ledenvergadering VGDE 2016 

Zie hiervoor de uitnodiging pagina 2. 

Voor de routebeschrijving naar de locaties in Joure en Utrecht : zie de 

bedrijfsinformatie op de  JDE website : http://www.de.nl/bv/bedrijfsinformatie  

 

3.5  Jaarverslag VGDE 2015 

1. Stormachtig jaar voor de pensioenwereld 

De pensioenwereld was in 2015 weer volop in beweging. In 2014 is door 

staatsecretaris Jetta Klijnsma de zogenaamde “Brede Maatschappelijke Dialoog” 

gestart, waarna op haar verzoek in januari 2015 de SER met een ontwerpadvies 

kwam genaamd “Toekomst Pensioenstelsel”. In bijna 100 pagina’s werden een aantal 

scenario’s beschreven die allemaal tot een herziening zouden leiden van het huidige 

pensioenstelsel. In de loop van 2015 was dat voldoende stof voor wetenschappers, 

pensioendeskundigen, vakbonden en ouderenorganisaties om de discussie tot grote 

hoogte te laten stijgen. Ook de koepelorganisaties van gepensioneerdenverenigingen, 

waaronder “onze” KNVG, deden een duit in het zakje en onder de titel “ISDC” 

(Individueel Solidair Defined Contribution) werd door hen een “mogelijke richting” 

aangegeven. Maar het kwam niet van harte, eigenlijk zijn wij (VGDE) van mening, dat 

het huidige stelsel nog prima voldoet. 

 

http://www.vgde.nl/wp-content/uploads/2015/07/Nieuwsbrief-VGDE-11-2-juli-2015.pdf
http://www.vgde.nl/wp-content/uploads/2015/07/Nieuwsbrief-VGDE-11-2-juli-2015.pdf
http://www.de.nl/bv/bedrijfsinformatie
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Eind 2015 kwam de staatssecretaris met de planning voor het vervolg van deze 

discussie. In de eerste helft van 2016 zullen de 4 hoofdlijnen verder worden 

uitgewerkt door interdepartementale werkgroepen waarna de politieke partijen eind 

2016 tijdens de verkiezingsstrijd hun standpunten over het resultaat van die 

werkgroepen kenbaar kunnen maken en op grond daarvan in 2017 bepalen. U kunt 

vervolgens uw politieke keuze mede op grond daarvan bepalen! Conclusie: in 2016 

gaat er waarschijnlijk nog niet echt iets veranderen. 

Wat wel direct effect had in 2015 was het gegeven, dat met ingang van dat jaar een 

nieuwe rekenmethode verplicht werd voor pensioenfondsen onder de term nFTK 

(nieuw financieel toetsingskader). Ten overvloede besloot De Nederlandse Bank in juli 

de rekenrente waarmee de fondsen hun dekkingsgraad berekenen te verlagen van 

4,2% naar 3,3%.  

Deze zaken zijn direct van invloed op de dekkingsgraden met o.a. als effect dat ons 

pensioenfonds eind 2015 uit kwam op 110,1%, te laag dus om per 1 januari 2016 te 

mogen indexeren. Dat mag alleen, gedeeltelijk, vanaf een dekkingsgraad van 110% 

en volledig vanaf 127%. Dat is nog heel ver weg ! Inmiddels leeft in pensioenland de 

overtuiging dat indexatie de komende jaren geen optie zal zijn, ga maar wennen aan 

dat idee! 

2. VGDE (Vereniging van Gepensioneerden Douwe Egberts)  

Zoals reeds aangegeven onder “mededelingen”, heeft het bestuur van de vereniging 

een roerig jaar achter de rug maar o.l.v. interim-voorzitter Wim Bakkers zijn alle 

actiepunten goed opgepakt en afgewikkeld. 

In 2015 is ook het contact met JDE gecontinueerd. Een van de resultaten hiervan is 

dat wij voor onze algemene ledenvergaderingen 2015 in Joure en in Utrecht te gast 

waren bij JDE. Ook het VGDE-bestuur en de verschillende commissies maken 

regelmatig gebruik van de vergaderfaciliteiten bij de onderneming. Dit betekent een 

behoorlijke kostenbesparing voor onze vereniging. Mede namens de penningmeester 

spreken wij onze dank uit voor deze service. 

Met DEPF werd 2x vergaderd waardoor het bestuursbeleid van ons fonds in dit 

pensioenjaar op een aantal punten kon worden toegelicht.  

Het jaarverslag 2014 werd door onze Financiële Commissie aan een kritisch onderzoek 

onderworpen en de ruim 25 vragen werden door het bestuur uitvoerig toegelicht met 

daarbij wel de opmerking dat onze VO afgevaardigden ook een bron van informatie 

kunnen zijn. Het bestuur bedankt alle commissieleden voor hun bijdragen in 2015.  

Uiteraard spreekt het bestuur ook zijn waardering uit voor de inzet van onze 

afgevaardigden bij de KNVG: Hans van der Waard en Thijs Kramer, in het 

Verantwoordings-Orgaan: Fred Hagens en Leen Buizert en in het bestuur van het 

Douwe Egberts Pensioen Fonds: Quirijn Ligtenstein en Sytze Meerema. 
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3. KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden)  

Ook de KNVG (onze koepelorganisatie) roerde de trom, zoals hierboven al 

beschreven, in steeds nauwere samenwerking met andere landelijke organisaties 

zoals NVOG en CSO en met gebruikmaking van alle moderne communicatiemiddelen 

via internet zoals http://www.loonvoorlater.nl  http://www.pensioenleugen.nl en 

Facebook. 

De voorzitter van de KNVG, Martin van Rooijen, is benoemd in de 1e Kamer en krijgt 

mede daardoor steeds vaker een podium in de politieke arena en in de landelijke 

media. Veranderingen in de pensioenwereld worden in toenemende mate bepaald 

door “Den Haag”. Dit na adviezen uit de SER en de “Stichting van de arbeid” kort: 

STAR.  

Naleving van de pensioenwetten en dus controle op de pensioenfondsen wordt steeds 

nadrukkelijker door de Nederlandse Bank uitgevoerd. De speelruimte voor de fondsen 

krimpt en parallel daaraan die van verenigingen zoals de VGDE bij het eigen fonds! 

We zullen onze krachten nationaal moeten bundelen. Een voorbeeld hiervan is het 

bijgesloten manifest. 

4. Speerpunten 2015 

De pensioendialoog is, door de KNVG en haar partners, met kracht gevoerd.  

Het beschikbare budget is dit jaar gegroeid en dat heeft geresulteerd in aanzienlijk  

meer aandacht in alle beschikbare media. Het resultaat moet komend jaar zichtbaar 

worden. 

Volhouden m.b.t prijsindexatie is kansloos gebleken door overheidsmaatregelen op de 

rente ontwikkeling en actuele invloeden vanuit de financiële wereld op aandelen in de 

loop van het jaar. Wij blijven vasthouden aan- en stimuleren de vakbonden om, CPI  

(Consumenten Prijs Index) i.p.v. CPI-afgeleid te hanteren bij toekomstige indexaties. 

Betere communicatie door DEPF over het beleggingsbeleid en rendementen zal 

hopelijk in 2016 worden gerealiseerd, mede door de recent aangepaste risicohouding 

en het strategisch beleggingsplan. 

Formele plek aan tafel bij CAO werkgroep pensioenen is door de vakbonden 

afgewezen als “niet bespreekbaar”. 

5. Leden VGDE 

In totaal hadden we, eind 2015, 1439 leden en dat is 32 leden minder dan het jaar 

daarvoor. 

Om nieuwe leden te werven is er, in vernieuwde samenwerking met DEPF, een 

ledenwerfactie gestart. Mede gezien de samenwerking met DEPF zijn wij optimistisch 

over de toekomst en kunnen we onze “organisatiegraad” (het percentage leden VGDE 

t.o.v. het totale aantal gepensioneerden) op ruim 30% houden. Dat is vergeleken met 

andere pensioenfondsen heel hoog en daar zij wij trots op !  

Zie ook onder 4.1 van deze nieuwsbrief. 

 

http://www.loonvoorlater.nl/
http://www.pensioenleugen.nl/
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3.6  Financiële Jaarrekening VGDE 2015 en begroting 2016 

 

 

 

 

  

Financiële jaarrekening Vereniging van Gepensioneerden Douwe Egberts 2015 en begroting 2016 

Resultatenoverzichten en begrotingen 2016 2015 2015 2014 
begroting werkelijk begroting werkelijk 

Baten 

Contributie van leden 22.500 21.975 22.650 22.185 
Donaties leden en contributieverschillen -11 28 
Ontvangen rente 160 209 300 252 

Totaal baten 22.660 22.173 22.950 22.465 

Lasten 

Contributie KNVG/NVOG 1.800 2.427 1.495 1.494 
Kosten ledenvergaderingen 500 450 3.200 3.513 
Publiciteit 6.000 4.167 7.000 6.583 
Opleiding 4.000 0 2.000 2.055 
Kosten bestuur en commissies 6.500 5.091 6.500 5.834 
Overige kosten 500 258 500 186 

Totaal lasten 19.300 12.393 20.695 19.665 
Exploitatiesaldo 3.360 9.780 2.255 2.800 
Aantal betalende leden 1.500  1.465  1.510  1.470  

Eigen vermogen per 31 december 2015 2015 2014 
werkelijk werkelijk 

Banksaldo op 1 januari 
   rekening courant 1.027 878 
   spaarrekening 28.324 25.673 
   rekeningen totaal 29.351 26.551 
   exploitatiesaldo 9.780 2.800 
Totaal 39.131 29.351 
Banksaldo op 31 december 
   rekening courant 2.097 1.027 
   spaarrekening 37.034 28.324 
Totaal 39.131 29.351 

Het eigen vermogen van de vereniging bedroeg op 31 december 2015 € 39.131 

dat is inclusief het positieve resultaat over boekjaar 2015, van € 9.780 
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4.  Nieuws en mededelingen van de commissie  

Informatie en Communicatie 

 

4.1  Ledenadministratie 

 

In memoriam 

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

De heer S. Gorter, Joure 

De heer P. Bouwhuis, Joure 

De heer A. Spijkerman, Sint Nicolaasga 

De heer J.H. Scholten, Kampen 

De heer E. Gerritsen, Rotterdam 

De heer A.C. Timmermans, Joure 

De heer T. Stolp, Westzaan 

Mevrouw G. Oldenburger-de Haas, 

Joure 

De heer H.B. Oldenboom, Dieren 

Mevrouw T.J. Saalbrink-Brouwer, Baarn

Ledenbestand 

Op dit moment telt onze vereniging 1437 leden! 

Sinds de laatste nieuwsbrief van juli 2015 hebben wij de volgende nieuwe leden 

kunnen verwelkomen: 

De heer A.C. Jesse, Aerdenhout 

Mevrouw S. Gorter-Greidanus, Joure 

Mevrouw M. Spijkerman-Terpstra, Sint 

Nicolaasga 

Mevrouw A.D. van de Zweep, Joure 

De heer T. Hoekstra, Utrecht 

Mevrouw M. Stolp-Scholz, Westzaan 

Mevrouw E.A. Timmermans-

Hoogendorp, Joure 

De heer W.M. Velis, Benschop 

Omdat wij een vereniging zijn van en voor gepensioneerden is er door natuurlijk 

verloop altijd sprake van een uitstroom van leden.  

Wanneer dit niet gecompenseerd wordt door een instroom van nieuwe leden is er 

sprake van een afnemend ledenbestand met op den duur onvoldoende menskracht 

voor het realiseren van de verenigingsdoelen. 

Zoals u weet: hoe meer leden, hoe sterker onze vereniging.  

De Commissie Informatie en Communicatie initieert zelf en in samenwerking met 

DEPF verschillende ledenwerfacties, maar kan ook uw steun goed gebruiken. Als u nog 

oud collega’s kent die nog geen lid zijn van de VGDE wilt u dan de namen en 

adresgegevens doorgeven aan Hans Meijer; ledenadministratie@vgde.nl 

Hans neemt dan contact op met deze vroegere medewerk(st)ers met de vraag om lid 

te worden van de VGDE. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking ! 

Ledenwerving 

Zoals u hiervoor heeft kunnen lezen, staat het ledenaantal enigszins onder druk. 

Daarom hebben we kortgeleden een nieuwe flyer ontworpen.  

Deze flyer wordt, samen met de februari nieuwsbrief van DEPF, naar alle 

pensioengerechtigden gestuurd. We hopen dat we weer veel nieuwe leden mogen 

verwelkomen. 

mailto:ledenadministratie@vgde.nl
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4.2 Automatische incasso Contributie 2016 

De contributie voor 2016 is ongewijzigd en bedraagt €15.00 

Wij verzoeken leden die geen machtiging voor automatische incasso hebben 

afgegeven dit bedrag overmaken naar ons rekeningnummer:   

NL11 RABO 0111 4850 61. Hierbij graag de postcode en het huisnummer vermelden. 

Bij de leden, die wel een machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven, 

zal de contributie omstreeks 25 april afgeschreven worden onder vermelding van 

Contributie VGDE 2016. 

4.3  En verder.... 

VGDE op Facebook 

Om de onderlinge kontakten tussen gepensioneerden te vergemakkelijken én te 

stimuleren heeft VGDE, op veler verzoek, een Facebook groep geopend.  

Deze groep is alléén toegankelijk voor leden van de VGDE. 

Diegene die al een Facebook account hebben kunnen zich direct aanmelden op: 

www.facebook.com/groups/1641888196049166  

Via onze webmaster (Berry Weber) krijgt u dan toegang tot onze VGDE Facebook 

groep. Bent u nog geen Facebook gebruiker, dan moet u zich eerst even bij Facebook 

registreren : https://nl-nl.facebook.com/login.    

Wij hopen dat dit een welkome aanvulling is voor onze leden. 

Doorgeven adreswijzigingen 

Wilt u wijziging van adres, e-mailadres of bankrekeningnummer altijd doorgeven aan 

de Ledenadministratie! Zie Colofon. 

Uitgave volgende VGDE Nieuwsbrief 

U kunt de volgende nieuwsbrief in juli 2016 tegemoet zien. 

 

4.4 Manifest van de gezamenlijke ouderenorganisaties 

 

De gezamenlijke ouderenorganisaties t.w. KNVG, NVOG,NOOM, PCOB en Unie KBO, 

eisen van het kabinet maatregelen om verlaging van de pensioenen in 2017 tegen te 

gaan en tijdelijke indexering van de pensioenen mogelijk te maken. Dat staat in een 

manifest dat in februari is aangeboden aan het Kabinet, de Tweede Kamer en de 

sociale partners.  

Op de volgende pagina kunt u het manifest lezen. 

De bijbehorende bijlage staat op onze website: www.vgde.nl.    

 

 

 

 

 

 

 

 

www.facebook.com/groups/1641888196049166
https://nl-nl.facebook.com/login.
http://www.vgde.nl/
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Manifest van de gezamenlijke ouderenorganisaties. 
De ouderen worden nu al jarenlang geconfronteerd met:  

1. Het achterwege blijven van indexatie van de aanvullende pensioenen voor grote groepen 

    gepensioneerden, soms zelfs gepaard gaande met forse kortingen.  

2. Lastenverlichting die aan hun neus voorbij gaat.  

    Voortdurende verzwaring van de lasten met name in de zorg.  

3. Voor 2017 zijn al weer nieuwe kortingen op de aanvullende pensioenen aangekondigd.  
 
De gezamenlijke ouderenorganisaties kunnen deze gang van zaken niet langer accepteren en 

roepen het kabinet met klem op om zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen het kader 

van de begroting 2017, maatregelen te treffen teneinde kortingen op pensioenen te 

voorkomen en ruimte te creëren voor indexatie en koopkrachtherstel.  

Het is moeilijk uit te leggen dat het vermogen van de pensioenfondsen ook in de crisisjaren 

van 2008 tot heden bijna verdubbeld is van 650 naar 1200 miljard euro en dat er desondanks 

geen geld zou zijn voor indexatie. Indexatie is zowel voor werkenden als voor gepensioneerden 

van groot belang.  

 

De maatregelen betreffen:  

Pensioen- en indexatiemaatregelen  

1. Voorkomen van pensioenkorting Neem maatregelen, zo nodig tijdelijk, waarbij in afwachting 

van de komst van een nieuw pensioenstelsel, korting op pensioenen wordt voorkomen.  

2. Creëer indexatieperspectief waar mogelijk Verruim, in aansluiting op bovenstaande 

pensioenkortingsmaatregelen, de Pensioenwet voor de mogelijkheden tot indexatie met meer 

vrijheidsgraden voor het bepalen van het indexatiebeleid (boven de 110% dekkingsgraad) 

door het bestuur van pensioenfondsen.  

Koopkrachtmaatregelen  

1. Geen verdere verhoging van de “lage” inkomensafhankelijke zorgpremie (IAB) en 

terugdraaien van de verhoging van deze IAB met 0,65%-punt in 2016;  

2. Het structureel maken van de incidentele verhoging van de ouderenkorting in 2016;  

3. Het terugbrengen van de inkomensondersteuning AOW naar het niveau van de MKOB van 

2012 (dit betekent een verhoging met circa 9 euro per maand).  

4. Het herstellen van de ongelijke fiscale behandeling van de ouderen door de 

belastingvoordelen die de werkenden hebben gekregen, ook aan de ouderen toe te kennen.  

 

De gezamenlijke ouderenorganisaties betreuren het dat het kabinet ondanks regelmatig 

informeel overleg, haar verantwoordelijkheid tot nu toe niet neemt. De gezamenlijke 

ouderenorganisaties willen dan ook, zoals al meerdere malen is gevraagd, systematisch 

betrokken worden als partij bij de vaststelling van ouderen- en gepensioneerdenbeleid door 

het kabinet.  

 

Het op korte termijn tijdelijk weer indexeren is ook goed voor:  

- De koopkracht van gepensioneerden en de pensioenopbouw voor de werkenden;  

- Voor de consumptie en dus voor de Nederlandse economie en werkgelegenheid;  

- Voor de minister van Financiën die meer inkomstenbelasting ontvangt;  

- Herstel van vertrouwen in het pensioenstelsel.  

 

Wij vertrouwen erop dat het kabinet dit manifest serieus neemt en tot actie overgaat. In de 

bijlage van dit manifest treft u de argumentatie achter de geëiste maatregelen aan.  

 

Bijlage: argumentatie bij geëiste maatregelen  

 

Nadere informatie:  

Jaap van der Spek, voorzitter NVOG, mobiel 06-22445140  

Martin van Rooijen, voorzitter KNVG, mobiel 06-52342050 
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COLOFON 

Redactie:  

Cees van Baaren, Wolter Keers 

Teksten: 

Cees van Baaren, Wolter Keers,  

Hans Sterk, Hans Meijer en 

Jacques Rutjens  

 

 

Redactieadres 

Redactie Nieuwsbrief VGDE 

Graverij 2 

8505 AB Snikzwaag  

redactie@vgde.nl 

 

4.5  Wie, Wat, Waar bij VGDE 

Bestuurssamenstelling   

Cees van Baaren, Karel Bouwknegt, Fred Hagens, Eveline van Koppen, Hans Meijer, 

Jacques Rutjens en Hans Sterk.  

Afvaardiging in bestuur DEPF 

Quirijn Ligtenstein, Sytze Meerema (mei 2016) en Wim Bakkers (toehoorder tot juni 

2016). 

Afvaardiging in Verantwoordingsorgaan DEPF  

Fred Hagens, Leen Buizert en Karel Bouwknegt (aspirant-lid).  

Afvaardiging in KNVG 

Thijs Kramer en Hans van der Waard. 

Commissie Pensioenen  

Karel Bouwknegt, Bauke Dam, Wijnand Drupsteen, Fred Hagens en Hans Sterk. 

Financiële Commissie  

Ton van Bilsen, Karel Bouwknegt, Michiel Glastra, Fred Hagens en Chiel Hildebrand. 

Commissie Informatie en Communicatie 

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

Ereleden 

Henk Kramer en Geert Jan Hoekstra 

 

4.6  Adres VGDE; Colofon 

 

ADRES VGDE 

Vereniging van Gepensioneerden   

Douwe Egberts 

J.H.A.H.M. (Hans) Sterk 

Prins Hendriklaan 92 

3584 ES  Utrecht 

Tel: 030-2540055 

Mobiel: 06-29070001 

secretaris@vgde.nl  

hanssterk@hetnet.nl 

www.vgde.nl 

 

Ledenadministratie VGDE 

De Strekel 22, 8332 JN Steenwijk 

Telefoon: 0521–518740 

ledenadministratie@vgde.nl  

 

  

mailto:redactie@vgde.nl
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mailto:hanssterk@hetnet.nl
http://www.vgde.nl/
mailto:ledenadministratie@vgde.nl
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5  Aanmeldingsformulier bijwonen Ledenvergadering 2016 

Wij hopen u te mogen ontvangen op 19 april 2016 bij Jacobs Douwe Egberts in Joure 

of op 20 april 2016 bij Jacobs Douwe Egberts in Utrecht ! 

Om organisatorische redenen moeten wij u vragen om u vooraf aan te melden. 

Dit kunt u doen door vóór 5 april 2016: 

* het aanmeldingsformulier uit deze Nieuwsbrief in te vullen en op te sturen, of 

* het invullen van het daarvoor bestemde formulier op de website www.vgde.nl . 

Dit alles onder vermelding van uw naam, volledig adres, gewenste vergaderplaats en 

of u wel/niet met eigen auto komt. Bij (te) grote belangstelling worden de aanvragen 

op volgorde van binnenkomst behandeld! 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Hierlangs afknippen, invullen en opsturen naar: VGDE, De Strekel 22, 8332 JN te Steenwijk 

Aanmeldingsformulier 

Ondergetekende, 

naam:........................................................................................................... 

volledig adres:...............................................................................................  

e-mail: ............................................................................................... 

meldt zich aan voor de vergadering op: 

0 dinsdag 19 april 2016 bij Jacobs Douwe Egberts in Joure 

0 woensdag 20 april 2016 bij Jacobs Douwe Egberts in Utrecht 

0 komt met eigen auto (let wel; er is zeer beperkte parkeergelegenheid) 

0 komt niet met eigen auto 

handtekening:                                                              datum: 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hierlangs afknippen, invullen en (laten) inleveren door de gemachtigde 

Machtiging stemrecht 

Ondergetekende, lid van VGDE 

naam:.................................................................................................. 

adres:.................................................................................................. 

machtigt hiermee 

naam:................................................................................................... 

adres:................................................................................................... 

om in de algemene ledenvergadering van VGDE op 20 april 2016 in Utrecht voor 

hem/haar bij elke hoofdelijke stemming 1 stem uit te brengen. 

plaats:...........................................datum:.............................................. 

Handtekening van degene                                                Handtekening van degene 

die de machtiging verstrekt:                                             die de machtiging uitvoert: 

 


