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1. WAT IS WIJSHEID? 
 
De komende weken zal het moeten gebeuren. Ik bedoel dat er 
duidelijkheid moet komen over het korten van menige 
pensioenuitkering. Gisteren publiceerden 40 experts uit Nederland 
hun visie over het wel of niet korten van de pensioenen. Zij geven 
aan, dat Pensioenfondsen zich van het kabinet nu onterecht arm 
moeten rekenen. 
 
Fondsen moeten nu doen, alsof hun beleggingen in de toekomst niet 
meer zullen opbrengen, dan de huidige rente op risicovrije leningen. 
(lage rente betekent dat de waarde van het bezit niet groeit). 
Daartegenin geven zij aan, dat de rendementen heel redelijk zijn, 
omdat pensioenfondsen niet alleen beleggen in risicovrije obligaties. 
Dat kunt u ook in de praktijk zien bij ons eigen Pensioenfonds. 
 
Een andere discussie, die steeds weer oplaait, is de aanname dat bij 
een verhoging van de rekenrente (geen korting van de pensioen-
uitkeringen), de pensioenuitgaven ten laste gaan van pensioen-
uitkeringen van toekomstige generaties. 
Daarom ook zegt Klaas Knot: ‘je moet de uitkeringen pas verhogen, 
als er daadwerkelijk goede rendementen worden behaald.’ 
 
Wat mij betreft ligt daar een compromis op de loer voor de politiek:  
Mijn voorstel aan hen zou zijn, om de komende drie jaar de 
rekenrente te verhogen naar bijvoorbeeld 1,5% per jaar. Mocht er na 
die drie jaar nog geen zicht zijn op 
hogere rente op risicovrije leningen, 
dan moeten we weer terug naar de 
huidige rekenrente.  
 
Mijn vooronderstelling is, dat er over 
drie jaar wel zicht is op toekomstige 
positieve renteontwikkelingen!?  
 
Groeten uit Hoogeveen,  
Ton Bargeman 
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2. VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2019 
 
De Algemene ledenvergadering van de VPP-TDV is op 16-04-2019 
gehouden in de kantine van het Ardagh Productiebedrijf te Deventer. 
Voorzitter Ton Bargeman heet om 15.00 uur de circa 75 aanwezige leden 
van harte welkom en kondigt de drie sprekers aan. 
 
Presentatie Jeroen Crouzen, productiemanager Deventer-Zuid 
 
Jeroen Crouzen geeft aan dat het bedrijf heel veel aandacht besteedt aan 
de veiligheid van de 400 werknemers. Het aantal ongevallen neemt dan ook 
steeds verder af. Het bedrijf probeert op alle fronten “best in class” te zijn. 
De belangrijkste producten/processen zijn 2-delige dwi bussen, 3-delige 
bussen, eo-deksels, coil cutting, coating en special products.   
 
Presentatie Woep Möller, CEO Ardagh Metal Packaging 
 
Op 9 december 1919 werd te Deventer de blikfabriek Thomassen en Drijver 
opgericht. Woep kondigt aan dat dit feit in het vierde kwartaal gevierd zal 
worden. Ook de blikfabriek in Leeuwarden (ex-Verblifa) is in 1919 opgericht. 
Zij vieren dit feit met een “Open Dag” voor medewerker en ex-medewerkers 
op 14 juni 1919.  

 
Het gaat goed met de Metal Nederland. Gemeten over een aantal jaren is 
de omzetstijging jaarlijks gemiddeld 2%. Er kan gelukkig ook behoorlijk 
geïnvesteerd worden in de bedrijven. 
 
Bedrijf Leeuwarden produceert nu ook melkpoederbussen, met als gevolg 
dat in dit bedrijf ook camera-inspectie en uitgebreide hygiënemaatregelen 
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zijn ingevoerd. Ook wordt er de dunste spuitbus met een wanddikte van 
0,13 mm geproduceerd. Een nieuw SAP-automatiseringssysteem zal 
worden ingevoerd. Er werken 125 vaste en 25 tijdelijke werknemers.  
 
In bedrijf Hoogeveen is sprake van groei van volume, omzet en winst. Een 
6-kleuren UV-printlijn is geïnstalleerd. Er wordt continu geïnvesteerd in 
kwaliteit en hygiëne. Het bedrijf heeft 400 medewerkers. 
 
Helaas heeft Ardagh moeten besluiten om bedrijf Zaandijk na 124 jaar te 
sluiten. De productielijnen zullen worden overgebracht naar Leeuwarden. 
Er werken nog 11 mensen. Hen is aangeboden om mee te verhuizen naar 
Leeuwarden.  
 
Boxal in Veenendaal dat sinds 2017 onderdeel van Ardagh is produceert 
200 miljoen aerosolbussen.  Het bedrijf dat in een woonwijk ligt is nogal 
verouderd en zal gemoderniseerd moeten worden. Het heeft 120 vaste 
medewerkers en 20 tijdelijke arbeidskrachten. 
 
Ook het bedrijf voor tweedelige drankenbussen in Oss is sinds 2017 door 
Ardagh overgenomen. TDV is hier begin 70’er jaren gestart met de 
productie van drankenbussen. Er werken 298 mensen in dit bedrijf. De 
werknemers van de vestigingen in Oss en Veenendaal zijn aangesloten bij 
Pensioenfonds FME. 
 
Presentatie Theo Hillen, directeur pensioenfonds TDV 
 
Zoals bekend is de heer Möller in 2017 als voorzitter van het Pensioenfonds 
TDV  opgevolgd door de heer Vissers. De laatste is tot de conclusie 
gekomen dat deze functie niet goed te combineren is met zijn reguliere taak 
binnen Ardagh. Hij zal daarom in juni a.s. terugtreden. Hij zal worden 
opgevolgd door Freddy Terpstra, bedrijfsdirecteur van Hoogeveen.  
 
Het pensioenfonds heeft de afgelopen tijd de nodige aandacht moeten 
besteden aan haar privacy beleid. Dit in verband met de nieuwe Europese 
wetgeving AVG. Ook zijn er keuzes gemaakt ten aanzien van 
Maatschappelijk Verantwoord Beleggen. In verband daarmee is ook het 
IMVB-convenant ondertekend.  
 
Om te voldoen aan de Europese richtlijnen (IORPII) moeten met betrekking 
tot de risicomanagement-, de actuariële- en de auditfunctie een drietal 
functionarissen worden benoemd. Dit betekent helaas weer een verhoging 
van de kosten.  



6 

 

Het jaar 2018 leek aanvankelijk heel goed te worden. Helaas daalden de 
aandelenkoersen de laatste maanden van het jaar sterk, waardoor de 
dekkingsgraad ook daalde. Het rendement op de beleggingen was met -3% 
zelfs negatief. Gelukkig wordt de beleidsdekkingsgraad op het gemiddelde 
van de laatste 12 maanden berekend, waardoor toch nog een gedeeltelijke 
indexatie van 1,41% mogelijk was. Vanaf 1 januari 2019 zijn de koersen 
weer in opgaande lijn, waardoor de neergang van eind 2018 inmiddels weer 
bijna is goedgemaakt.    
 
Bij De Nederlandsche Bank moest wel weer een herstelplan worden 
ingediend. Indien alle aannames ook werkelijkheid worden, dan kan vanaf 
2023 weer volledig worden geïndexeerd. Meestal is 
de werkelijkheid afwijkend van de aannames, maar 
als rekenexercitie geeft het een aardig beeld waar ons 
pensioenfonds nu staat.  
 
Ook de verplichte haalbaarheidstoets is weer 
uitgevoerd. Daarbij wordt berekend of het fonds over 
een periode van 60 jaar aan haar verplichtingen kan 
voldoen. Ook die berekening ziet er gezond uit. Ook 
in de verre toekomst heeft ons pensioenfonds nog 
steeds voldoende geld in kas om aan haar 
verplichtingen te voldoen.   
 
Tot slot vertelde de heer Hillen dat de actieve deelnemers iets te weinig 
premie afdragen. De premiedekkingsgraad bedraagt 98% in plaats van de 
gewenste 100%. Bij de PME betalen de werknemers 20% te weinig.  
 
 
Het formele gedeelte van de ALV 
 
Mededelingen 
Van de volgende leden ontvingen we een 
bericht van verhindering: Rein Willems, 
Joop Eisen, Rob Harmsen, Ton Kampmeijer, Harry Siegrist, Jan Molenaar, 
Koen Bokslag, Werner van Eck, Sib Wybenga, Bernhard Worm, Dick 
Middeldorp, Marietje Eggink, Martin Lor, Hans Bego, Wim te Winkel, Emil 
Weigand, Hr. Berendse (België), Leo van de Luytgaarden, Haje Swart en 
Ruud Ligtenberg. 
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Verslag van de ALV 2018 
Dit verslag is gepubliceerd in de nieuwsbrief van oktober 2018. Er zijn geen 
op- of aanmerkingen. 
 
Jaarverslag 2018 
Dit is gepubliceerd in de nieuwsbrief van maart 2019. Er zijn geen op- of 
aanmerkingen. 
 
Jaarrekening 2018 en begroting 2019 
Deze zijn gepubliceerd in de nieuwsbrief van maart 2019. Na een korte 
toelichting van penningmeester Kees Hopma gaat de vergadering akkoord. 
 
Bevindingen kascommissie 
De kascommissie bestaande uit Otto Suir en 
Annelies van den Berg hebben de boeken 
gecontroleerd en geen onregelmatigheden 
vastgesteld. Bij monde van Otto Suir wordt de 
vergadering gevraagd het bestuur te dechargeren. 
 
(Her)benoeming kascommissie 
Beide leden van de kascommissie worden 
herbenoemd.  
 
Aftreden en (her)benoeming van bestuursleden 
Zoals in de Nieuwsbrief van maart 2019 is aangegeven zijn John Schröer, 
Kees Hopma en Gerrit Groot Wassink aftredend, maar stellen ze zich alle 
drie herkiesbaar.  
Het bestuur heeft verder Ruud Ligtenberg en Kees Verster als nieuwe 
bestuursleden voorgedragen. De vergadering gaat unaniem met alle 
(her)benoemingen akkoord.   
 
Nieuws over de KNVG en pensioenontwikkelingen 
John Schröer legt uit wat er allemaal aan het pensioenfront aan de hand is. 
De betreffende spelers hebben allemaal hun eigen agenda. Er is heel lang 
overlegd totdat de provinciale verkiezingen in aantocht kwamen. De 
gepensioneerden (KNVG en NVOG) zaten niet aan tafel bij dit overleg, 
maar presenteerden wel hun mening. Tijdens het Nationaal Pensioendebat 
overhandigden de KNVG en NVOG de criteria waaraan een nieuw 
pensioenakkoord moet voldoen aan minister Koolmees. 
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De KNVG en NVOG zijn in een vergevorderd stadium voor een fusie. 
Volgens de huidige planning moet deze fusie op 1 juli a.s. worden 
beklonken. (Inmiddels weten we dat 
dit 1-1-2020 wordt. Red.) Er ontstaat 
dan een vereniging van gepen-
sioneerden met 300.000 leden.  
 
Rondvraag 
Aad van der Ende merkt op dat in de nieuwsbrief onjuiste (of onvolledige) 
informatie over het Verblifa-pensioenfonds staat. Gerrit Groot Wassink zegt 
toe hier aandacht aan te schenken. 
 
Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering en nodigt iedereen uit om nog even na te 
praten en gebruik te maken van hapjes en drankjes die ons door Deventer-
Zuid worden aangeboden.  
 
Gerrit Groot Wassink 

Na afloop wordt er druk nagepraat 
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3. JAARVERSLAG 2018 en nieuws van het PF-TDV 
 
Inleiding 
 
In de Pensioenblik van juli/augustus heeft u al een samenvatting van het 
jaarverslag 2018 kunnen lezen. Ook in de Nieuwsbrief van maart 2019 
hebben we al het één en ander over de resultaten van 2018 vermeld. Op 
de website van het pensioenfonds is het hele jaarverslag te lezen. Hier 
pakken we een paar interessante punten uit het jaarverslag en kijken naar 
de resultaten in 2019 tot nu toe.  
 
Het beleggingsrendement was in 2018 -3,1% en dat kwam vooral door een 
slecht vierde kwartaal. Doordat de beleidsdekkingsgraad eind november 
(peildatum voor de indexatie) daartoe aanleiding gaf, hebben we toch per 1 
januari 2019 een indexatie kunnen toekennen van 1,41%. Duidelijk is dat 
wij het aanmerkelijk beter doen dan PME, zoals ook al in het maart-nummer 
is aangegeven. 
 
Beleidsdekkingsgraad (BDKG) 
 
Dit is de belangrijkste graadmeter van de gezondheid van een fonds. Bij 
TDV steeg de BDKG van 114,8% per eind 2017 naar 118,6% per eind 2018. 
PME zat toen op 101,3% en het grote ABP op 103,8%. Jammer genoeg 
heeft deze stijgende trend van de BDKG zich in 2019 niet voortgezet, 
integendeel. De actuele dekkingsgraad vertoont behoorlijke schomme-
lingen en de BDKG volgt dit patroon, zij het minder sterk en met vertraging, 
doordat we het hier over een 12 maands-gemiddelde hebben. De sterk 
dalende rente is een zeer belangrijke boosdoener. De DKG was eind 
augustus 106% en de BDKG  114,3%. Door de verdere verlaging van de 
rente door de ECB zijn de 
vooruitzichten somber voor wat 
betreft de rekenrente. Het 
rendement moet dan wel erg 
goed zijn, wil het deze verlaging 
op kunnen vangen. Een 
indexatie per 1 januari 2020 lijkt 
onwaarschijnlijk, maar financiële 
markten kunnen snel veranderen! 
 
In vergelijking met PME en ABP doet TDV het niet slecht. U heeft allemaal 
in de krant kunnen lezen dat daar per 1 januari 2020 kortingen dreigen als 
gevolg van een te lage BDKG. ABP had eind augustus een BDKG van 

De DKG is de dekkingsgraad die elke 
maand wordt berekend. 
 
De BDKG is de beleidsdekkingsgraad. 
Dit is de gemiddelde dekkingsgraad 
van de afgelopen 12 maanden. 
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98,3% en PME 98,5%. In een overzicht van DNB staat dat per eind 
augustus 88 van de 205 pensioenfondsen een BDKG hebben van minder 
dan 104,2% en dat voor 11,9 miljoen deelnemers een korting dreigt in 2020 
of 2021! Bij TDV is dat gelukkig nog lang niet aan de orde. 
 
De gewogen gemiddelde BDKG van alle fondsen in Nederland was eind 
2018 108,4% en daar zaten wij met 118,6% ver boven.  
 
Beleggingsrendement en rekenrente 
 
Voor de meeste fondsen was 2018 een slecht rendementsjaar met tussen 
haakjes het cijfer van 2017: TDV -3,1% (+8,7%), PME -0,9% (+4,7%) en 
ABP -2,3% (+7,6%). Het gemiddelde van alle Nederlandse fondsen was 
volgens onderzoekbureau LCP -1,2% (+5,8%). Dat zijn dus behoorlijke 
verschillen per jaar. TDV haalde voor het laatst in het crisisjaar 2008 een 
negatief rendement (van -12,6%!). Het is dus beter de 
beleggingsrendementen over een langere periode te bekijken. Over de 
laatste tien jaar (2009-2018) behaalde TDV een gemiddeld rendement van 
8,9% per jaar en dat is heel behoorlijk. Ook vergeleken met PME (7,9%) en 
ABP (8,7%). Het negatieve rendement van TDV in 2018 werd veroorzaakt 
door een negatief rendement op aandelen (-9,8%) en overige beleggingen 
(vnl. obligaties) -4,0%. Vastgoed deed het daarentegen uitstekend: +6,4%.  
Gelukkig is 2019 een beter beleggingsjaar. Het eerste 
halfjaar heeft TDV een rendement gehaald van 11,5%. 
ABP haalde 10,7% en PME  12,7%. Door de dalende 
rente werkt dit helaas niet door in de dekkingsgraad. 
Daar valt niet tegenop te beleggen! De rekenrente was 
in 2018 al gedaald van gemiddeld 1,4% naar 1,3% en dat 
resulteerde in een 4,2% lagere DKG door € 16,9 mln. 
hogere pensioenverplichtingen. En nu is de rente per 
eind augustus tot ongeveer nul gezakt, een niet eerder 
vertoonde situatie!  
 
Een paar interessante punten in de beleggingsportefeuille 

• Het totaal aan beleggingen bedraagt eind 2018 bijna € 502 mln., dat 
is € 5 mln. minder dan een jaar eerder en € 26 mln. meer (+6%) dan 
eind 2014. 

• Eind 2018 is de aandelenportefeuille € 182 mln. waard, hiervan is 
44% in Europa belegd. Actief wordt 42 % belegd (incl. private equity 
waarin € 8,3 mln. zit). Aandelen vormen 36% van de totale 
beleggingen, in 2014 was dat 33%. 
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• Van de vastgoedbeleggingen, die € 70 mln. bedragen, is 47,5% in 
Nederlandse niet-beursgenoteerde fondsen belegd. 

• De grootste beleggingscategorie zijn de vastrentende waarden, in 
totaal ruim € 238 mln. (48% van het totaal). Hiervan heeft bijna 61 
% een A+ rating. Dat is een onafhankelijke beoordeling door bureau 
S&P van het laagste kredietrisico. Voor het eerst heeft TDV in 
hypothekenfondsen belegd, voor ruim € 20 mln. 

• We maken kleine stappen op het gebied van MVB (maatschappelijk 
verantwoord beleggen) en vermogensbeheerders gaan hier ook 
steeds meer op inspelen. Het bestuur heeft besloten zich te 
concentreren op 3 van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de 
VN, die het best bij TDV en Ardagh passen en wel nr.12 (duurzame 
consumptie en productie), nr.8 (inclusieve economische groei, 
werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen) en nr. 7 
(toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen). Dit 
klinkt allemaal mooi, maar nu moeten we er nog inhoud aan gaan 
geven! 

 
Werkelijke en kostendekkende premie 
 
Al een aantal jaren is de door werkgever en werknemers betaalde 
pensioenpremie (in 2018: 31,2% van de pensioengrondslag) te laag om de 
benodigde koopsom voor de toekomstige pensioenen te kunnen 
opbrengen. M.a.w. de betaalde premie is lager dan die eigenlijk zou moeten 
zijn. Dit komt omdat het fonds een zogenaamde gedempte premie mag 
berekenen om grote jaarlijkse premieschommelingen te voorkomen. In 
2018 gaf dit een tekort van € 1,9 mln. Voor gepensioneerden is dit 
onvoordelig, maar ook voor actieve deelnemers, omdat dit tekort ten laste 
van de DKG komt, waardoor de kans op toeslagverlening (indexatie) iets 
kleiner wordt. Elk jaar moet daarom worden bekeken of de premie nog wel 
voldoet aan de eis van evenwichtige belangenbehartiging. 
 
Uitvoeringskosten 
 
De verantwoording van deze kosten in het jaarverslag wordt elk jaar 
uitgebreider. Het zijn de kosten voor pensioenuitvoering, uitgedrukt in een 
bedrag per deelnemer en de vermogensbeheerkosten, uitgedrukt in 
procenten van het gemiddeld belegd vermogen. Ze geven een indicatie hoe 
efficiënt het fonds wordt “gerund”. De pensioenuitvoeringskosten zijn in 
2018 fors gestegen (met 19%) naar € 153 per deelnemer o.a. door het 
aanstellen van een parttime risicomanager. TDV zit wel veel lager dan de € 
344 die fondsen van dezelfde grootte uitgeven volgens onderzoek van 
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bureau LCP. Een groot fonds als PME zit op € 120. Door toegenomen 
regelgeving en toezicht van DNB stijgen deze kosten bijna elk jaar, ook 
omdat het aantal deelnemers daalt. Wel een zorgelijke ontwikkeling, waar 

we niet veel aan kunnen doen. 
De vermogensbeheerkosten (incl. 
transactiekosten) zijn in 2018 juist gedaald 
naar 0,51% (was in 2017 0,58%). Dit kwam 
vooral door lagere transactiekosten. Bij PME 
zijn deze kosten lager namelijk 0,37%, maar 
vergelijking is lastig, omdat je de gekozen 
beleggingsstrategie met bijbehorend 
rendement moet meewegen. TDV beheert ca. 

20% van het vermogen passief en actief beleggen geeft hogere kosten, 
maar zou ook een hoger rendement moeten opleveren. Maar dat gaat niet 
altijd op! Wel bleek ook uit een onderzoek van IBI-benchmark, waaraan 
TDV meedeed in 2018, dat wij behoorlijk lagere pensioen- en 
vermogensbeheerkosten hebben dan direct vergelijkbare fondsen. 
 
Deelnemers 
 
Het totaal aantal deelnemers nam –zoals elk jaar- af tot 4.795 en 56% 
daarvan is gepensioneerd (2.696). Dat aantal nam ook af, met 3,6%. Ruim 
44% van de gepensioneerden is vrouw. In 2018 zijn 183 gepensioneerden 
overleden. Van de gepensioneerden zijn er 244 ouder dan 90 jaar (was 
241). Een groot deel van de gepensioneerden (42%) ontvangt een 
bescheiden uitkering van maximaal € 2.500 per jaar. Na jaren van stijgende 
levensverwachting gaven de sterftetabellen van het Actuarieel 
Genootschap in 2018 zowaar een kleine afname te zien. Dit gaf bij TDV een 
“voordeel” van € 4,1 mln. in de voorziening pensioenverplichtingen. 
 
Deskundigheid 
 
Zoals in de nieuwsbrief van oktober vorig 
jaar gemeld heeft het bestuur zichzelf de 
vraag gesteld of zij (nog) voldoende 
deskundigheid in huis heeft om het fonds te 
besturen of dat er op bepaalde onderdelen 
kennis moet worden bijgespijkerd. Het daar 
gemelde “examen” heeft het bestuur met 
goed gevolg afgelegd. De uitkomsten zijn 
zodanig dat we het vertrouwen mogen 
hebben dat het bestuur voldoende 
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deskundigheid in huis heeft om het fonds te besturen. Alle bestuursleden 
zijn “geslaagd” voor het examen. Wel heeft het bestuur besloten om op 
bepaalde onderwerpen de deskundigheid bij te spijkeren door middel van 
sessies na afloop van een bestuursvergadering waar nader op bepaalde 
onderwerpen wordt ingezoomd. Zo is tijdens de septembervergadering is 
nader ingegaan op de zogenoemde rentafdekking. Natuurlijk wordt er ook 
tijdens de studiedagen aandacht besteed aan bepaalde zaken die de 
aandacht vragen en waarbij nader op onderwerpen wordt ingegaan. We 
raken tenslotte nooit uitgeleerd! 
 
Barend Hess  
Wil Lugtenburg-Sanders 

 
 
4. NIEUWS VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN 
 
Het VO heeft sinds de vorige Nieuwsbrief van de VPP-TDV driemaal 
vergaderd in een reguliere setting en éénmaal gezamenlijk met het bestuur 
om het jaarverslag over 2018 te bespreken.   
 
In april heeft het bureau Sprenkels en Verschuren (S&V) een presentatie 
gegeven over de uitvoering van de ALM-studie (Asset Liability 
Management). Het uitvoeren van een ALM-studie kan een pensioenfonds 
behulpzaam zijn bij het kiezen van de juiste beleggingsmix. De term ALM 
wordt in de beleggingswereld gebruikt en is te omschrijven als: het proces 
van het verkrijgen van inzicht in de onderlinge afhankelijkheden in de 
ontwikkeling van rechten en verplichtingen van een pensioenfonds. 
Pensioenfondsen zijn verplicht om periodiek de risicohouding vast te 
stellen. Pensioenfonds TDV doet dit bij onze vereniging en bij de Groeps 
Ondernemingsraad (GOR). Voor het laatst gebeurde dit in 2015.  
Bureau S&V heeft de in 2015 vastgestelde criteria toegepast op de 
verschillende beleggingsmixen. Na aanpassing van de criteria bleken er 
vier mixen aan de criteria te voldoen. Geen van de vier beleggingsmixen 
leidt tot een volledig geïndexeerd pensioen. Omdat er sprake is van een 
zeer lange lage renteperiode en het pensioenfonds TDV relatief goed 
presteert, voelt het VO ervoor om het huidige beleid gewoon voort te zetten. 
Ook omdat het pensioenakkoord in de komende jaren al tot de nodige 
veranderingen zal leiden.                                     
In april heeft het VO een gesprek gehad met de Visitatie Commissie, waarbij 
vastgesteld is dat het bestuur zijn werk op adequate wijze uitvoert, en dat 
de belangen tussen actieven en gepensioneerden zo goed mogelijk worden 
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afgewogen, hetgeen ook in het verslag van de VO in het jaarverslag is 
verwoord.   
Het VO heeft een positief advies uitgebracht over de automatische 
waardeoverdracht van kleine pensioenen van ex-deelnemers, die voor 1 
januari 2018 zijn ontstaan.                                                                                
In de vergadering van 19 juni heeft het VO samen met het bestuur van TDV 
het jaarverslag besproken. Het VO blijft aandacht vragen voor een goede 
communicatie met de deelnemers en de gepensioneerden, zeker in deze 
tijd, waar er elke dag wel wat te beleven valt in pensioenland.    
                                                                                              
De gepensioneerden in het VO,                                                                                                                                  
Kees Hopma,                                                                                                                                                           
Marianne van der Marck,                                                                                                                                             
Theo Tysma 
 
 
 

5. ONTWIKKELINGEN ROND PENSIOENEN en de KNVG  
 
Het dit jaar gesloten pensioenakkoord is 
door de ontwikkelingen in de rekenrente op 
losse schroeven komen te staan. De KNVG 
heeft er bij minister Koolmees op 
aangedrongen de rekenrente te meer in lijn 
te brengen met de werkelijke gemiddelde 
rente die de pensioenfondsen ieder jaar 
opnieuw behalen. Deze pleidooi wordt door 
vele deskundigen ondersteund, maar de 
minister en in zijn kielzog de Nederlandsche Bank houden onverkort vast 
aan de lege rekenrente. 
Onder druk van onvermijdelijke kortingen bij het ABP en enkele andere 
grote pensioenfondsen, komen steeds meer partijen met vragen om de 
rekenrente aan te passen. De komende maanden zal duidelijk worden of 
het kabinet en DNB hieraan tegemoet gaan komen. 

 
Het laatste jaar is door de KNVG 
samen met de NVOG toegewerkt naar 
een fusie. Inmiddels is het besluit tot 
een fusie door beide organisaties 
genomen en werkt een gezamenlijk 
interim-bestuur aan de realisatie van 
de fusie per 1 januari 2020. De naam 
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van de nieuwe organisatie wordt Koepel Gepensioneerden (KG), en alle 
lidverenigingen samen hebben 300.000 leden. 
 

De nieuwgevormde koepel is nu de grootse 
vertegenwoordiger van gepensioneerden en dat 
is ook de gesprekspartners niet ontgaan. 
Inmiddels zijn twee van onze leden 
vertegenwoordigd in de Raad van ouderen, het 
adviescollege van de minister op het gebied van 
ouderen en zorg; 3 leden zijn vertegenwoordigd 
in Beter Oud; de beide voorzitters van de KNVG 
en NVOG maken samen met de jongeren deel 
uit van de adviesgroep die de uitwerking van het 
pensioenakkoord toetsen en van advies 
voorzien. De nieuwe koepel heeft zich 
aangemeld bij de SER  om de belangen van de 

gepensioneerden te gaan behartigen. Of dit gaat lukken zal in de komende 
maanden blijken. 
 
De nieuwe Koepel Gepensioneerden behartigt de belangen van 
gepensioneerden op de gebieden pensioen, inkomen, wonen, welzijn en 
zorg. Dit zijn de onderwerpen die zorgen dat gepensioneerden na hun 
pensionering volwaardig aan de maatschappij kunnen deelnemen. In de 
komende 20 jaar zijn er veel uitdagingen die op ons afkomen. De toename 
van het aantal ouderen zorgt voor een toename in de vraag naar zorg, 
terwijl het aantal mensen dat zorg kan verlenen afneemt. Thans is 1 van de 
7 werknemers actief in de zorg en zonder aanpassingen zijn over 20 jaar in 
de zorg 1 op de 4 werknemers noodzakelijk. Dit is niet te realiseren. 
De nieuwe koepel is uitgenodigd om als vertegenwoordiger van de 
gepensioneerden met het ministerie samen te werken aan veranderingen 
in de organisatie van de zorg en zo de belangen van gepensioneerden te 
behartigen. 
 
Het kabinet heeft zich voorgenomen om in het komende half jaar besluiten 
te gaan nemen over het nieuwe pensioen en de nieuwe zorgorganisatie. Dit 
zal veel vragen van de nieuwe KG.  
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6. ARME EN RIJKE PENSIOENFONDSEN  
 
Waarom is het ene pensioenfonds 
rijk en het andere arm? Daarover las 
ik pas geleden een uitgebreid artikel 
in het Financieel Dagblad. Dat 
inspireerde mij om hierover ook iets 
te schrijven en dan zo mogelijk in 
begrijpbare termen.   
 
De kans is groot dat een aantal grote 
pensioenfondsen binnenkort moet korten op de uitkering.  Ook zijn er 
enkele die nog steeds volledig kunnen indexeren. Daartussen zitten een 
aantal fondsen die al dan niet gedeeltelijk indexeren. Zo’n gedeeltelijke 
indexatie hebben wij bij het Pensioenfonds TDV de laatste twee jaar 
meegemaakt. Kortom er zijn heel grote verschillen tussen de 
pensioenfondsen.  
 
Rond de eeuwwisseling konden vrijwel alle pensioenfondsen elk jaar 
volledig indexeren. Over korten had nog nooit iemand gehoord. Sindsdien 
zijn er een paar dingen veranderd.  
De overheid veranderde de regels. Voor het berekenen van de 
dekkingsgraad mochten de pensioenfondsen uitgaan van een rendement 
van 4%. De zogenaamde rekenrente. Dat werd veranderd in de werkelijke 
rente op het belegde kapitaal. Dat pensioenfondsen ook in aandelen 
beleggen werd voor het gemak vergeten. Deze verandering van de regels 
had aanvankelijk weinig effect omdat de rente nog op een redelijk niveau 
lag. Het effect nam enorm toe toen de rente naar extreem lage waarden 
daalde.  
Een veel kleiner effect is dat de levensverwachting van de 
gepensioneerden deze eeuw toenam, met als gevolg dat pensioenen 
langer moeten worden uitgekeerd. Dat is deels gecompenseerd doordat de 
pensioenleeftijd omhoog is gegaan. 
 
De Nederlandsche Bank analyseert regelmatig de resultaten van 
pensioenfondsen. Zij noemen drie factoren 
waarin arme en rijke fondsen van elkaar 
verschillen: 
 

1. Renterisico afdekking.  
2. Bijstortingen door werkgever  
3. Kostendekkende premie. 
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Ad 1: Renterisico afdekking 
 
De hoogte van de rente is een belangrijke risicofactor. Als de rente met 1% 
daalt, gaan de verplichtingen met ongeveer 18% omhoog. De DNB heeft 
vastgesteld dat rijke pensioenfondsen een groot deel van het renterisico 
hebben afgedekt. Rijke fondsen die kunnen indexeren hebben gemiddeld 
72% van het renterisico afgedekt. De fondsen waar kortingen dreigen maar 
31%. De laatste zijn vooral bedrijfstakpensioenfondsen. Het dilemma is nu 

dat arme fondsen zich de kosten van 
renterisicoafdekking helemaal niet kunnen 
permitteren. Zij moeten juist proberen om 
hoge rendementen te halen om uit het slop 
te komen. Een hoog rendement betekent 
immers ook een hoog risico. Als zij de 
risico’s wel sterk afdekken, dan zullen ze ook 
niet profiteren als de rente weer gaat stijgen 
en blijven ze in de probleemzone.  

       Rekenrente is strijd 
 
 
Ad 2: Bijstorten door werkgever 
 
In het verleden hebben grote bedrijven vaak bijgestort in hun 
pensioenfonds. KPN, Philips, Shell, Unilever, Rabobank en ABN-Amro zijn 
daar voorbeelden van. Fondsen waar deze gelukkige omstandigheden voor 
gelden blijven het altijd goed doen. Ze kunnen het zich permitteren om 
weinig beleggingsrisico te nemen. Realiteit is wel dat steeds minder 
werkgevers bereid zijn om bij te springen als dat nodig is.   
 
Ad 3: Kostendekkende premie 
 
Het begint er natuurlijk mee dat de werkenden een premie moeten betalen 
waarmee hun pensioen later kan worden gefinancierd. Dat blijkt in lang alle 
gevallen niet zo te zijn. Omdat de werkgevers meestal het grootste deel van 
de premie moeten ophoesten hebben zij er belang bij dat de premie niet te 
hoog wordt vastgesteld. Bij de huidige lage rentes wordt de 
kostendekkende premie ook steeds hoger. Ook hier geldt weer dat vooral 
bij de slecht presterende bedrijfstakpensioenfondsen zoals b.v. FME, lang 
geen kostendekkende premie wordt betaald. 
  
Gerrit Groot Wassink 
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7. UIT DE OUDE DOOS 
 
Vroeger een bekend gezicht in de Deventer straten. De wagons waarmee 
coils voor de bandkniplijn naar Deventer-Zuid werden getransporteerd.  
 
In 1962 werd de nieuwe vestiging Deventer-Zuid in gebruik genomen. 
Daarin werd ook een bandkniplijn opgenomen. Voor het transport van de 
coils werd de spoorlijn door de straten van Deventer in 1963 doorgetrokken 
naar het toenmalige T&D-bedrijf.  
 

Aanvankelijk gebruikte men 
omgebouwde kolenwagons, die 
voorzien waren van gele zeilen. De 
gele zeilen vervuilden te snel en 
werden later vervangen door blauwe.  
 
 

 

 
In 1968 kwam er een tweede bandkniplijn. In het jaar 1969 waren 3765 
wagons nodig om alle coils aan te voeren.  
 
Het spoorvervoer werd op 1 april 1991 beëindigd.    
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8. EXPOSITIE 100 JAAR BLIK 
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9. ARDAGH WORDT TRIVIUM 
 
Ardagh heeft aangekondigd dat de Food & Specialties Divisies gaan 
fuseren met Exal Corporation en een nieuw bedrijf gaan vormen:  
 
                                     Trivium Packaging. 
 
Ardagh wordt voor 43% eigenaar van de nieuwe onderneming. De 
meerderheidsaandeelhouder met 57% wordt Ontario Teachers Pension 
Plan, het pensioenfonds van de leraren van de Canadese provincie Ontario.  
 
Voor Pensioenfonds TDV heeft de fusie geen directe gevolgen. Het blijft 
onder dezelfde naam het pensioen voor ons verzorgen. 
 

 
10. OPEN DAG DEVENTER ZUID 
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11. VERBLIFA KROMMENIE  
 
Het brandweertrommeltje 
 
De heer Tambach, oud medewerker van Verblifa Krommenie, vroeg ons om 
informatie over een busje of trommeltje met daarin een geprägde 
afbeelding, diameter 65 mm, van een vrouwtje en een mannetje met een 
helm op en een brandspuit in de hand. Als tekst staat er bij “VWK 1914- 
1944”. Helaas weten wij hier niets van. 
Kent u dit busje of weet u waarom dit busje is gemaakt, laat het weten aan 
dhr. P.C. Tambach, 84 jr., Populierenstraat 33, Winkel (Noord Holland),  
tel 022-4542457, e-mail p.grotam@quicknet.nl 
 
 
De icosaëder van Escher 
 
Bij Verblifa Krommenie werden vroeger heel veel bijzondere 
sierverpakkingen gemaakt. De meest beroemde is wel de icosaëder 
geschenktrommel die in 1963 ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van 
Verblifa door graficus M.C. Escher werd ontworpen. Het is een regelmatig 
twintigvlak van gelijkzijdige driehoeken. Het bijzondere blik waarvan er 
7000 zijn gefabriceerd werd gevuld met bonbons. Een exemplaar heeft 
jarenlang tentoongesteld gestaan in het Metropolitan Museum of Arts in 
Washington. Het is een echt verzamelobject geworden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:p.grotam@quicknet.nl
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12. SPEURTOCHT NAAR HET VERLEDEN 
 

Wellicht dat er leden van onze vereniging zijn die nog 
beschikken over oude informatie over ons Pensioenfonds 
dat in 1969 is opgericht of de VPP-TDV die in 1996 van 
start is gegaan.  
 
We zijn vooral geïnteresseerd in documenten, 

krantenartikelen, pakposten en dergelijke, maar ook in foto’s van mensen 
die erbij betrokken waren.   
 
Hebt u op zolder nog een oude doos met dit soort spullen erin, neem dan 
contact op met Gerrit Groot Wassink, tel. 0575-491224 of mail naar 
secretariaat.vpptdv@gmail.com. 
 

 

 

13. PROTESTERENDE OUDEREN? 
 
 

 
 

 
 

mailto:secretariaat.vpptdv@gmail.com
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Sportieve ouderen 
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Verhuisd? 
 

Geef dit door aan: 
 

Ledenadministratie VPP-TDV 
Ruud Ligtenberg, 0570-631654 
ledenadm.vpptdv@gmail.com 

 

Dank u wel 
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