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1. UITNODIGING VOOR ALG. LEDENVERGADERING 2019 
 
Graag nodigen we u uit voor de algemene ledenvergadering, die zal  
worden gehouden op dinsdag 16 april 2019 in de kantine van  Ardagh 
Group, locatie Deventer Zuid,  Zweedsestraat 7 te Deventer. 

 
Zaal open:  14.30 uur 
Aanvang:  15.00 uur 
Einde ca:  17.30 uur 
 
Vriendelijk verzoek om bij aankomst rechtstreeks naar de kantine te gaan. 
Zo maar de fabriek in lopen, dat mag tegenwoordig niet meer. 
 
Behalve leden zijn ook andere gepensioneerden, nabestaanden van 
gepensioneerden en “slapers” van het Pensioenfonds TDV van harte 
welkom om kennis te maken met onze vereniging.  
 

 
Zoals gebruikelijk staan de volgende onderdelen op het programma: 
 
1. Presentatie door de 

heer F.A. Möller, 
voorzitter van de 
Raad van Bestuur 
van de Ardagh 
Group over de 
gang van zaken in 
de onderneming.  

 
2. Presentatie door de 

heer T.W.F. Hillen, 
directeur van het  
Pensioenfonds 
TDV.  

 
 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering worden soms foto’s gemaakt. Indien 
u er bezwaar tegen hebt dat een foto met uw afbeelding er op in de Nieuwsbrief 
of op onze website wordt geplaatst, dan gelieve u dit aan een van onze 
bestuursleden kenbaar te maken.  



4 

 

3. Officieel gedeelte van de Algemene Ledenvergadering 
a. Opening 
b. Mededelingen  
c. Verslag ALV 2018 (zie nieuwsbrief okt. 2018) 
d. Jaarverslag 2018 (pagina 4)   
e. Jaarrekening 2018 en begroting 2019 (pagina 7)  
f. Bevindingen kascommissie  
g. (Her)benoeming kascommissieleden  
h. Aftreden en (her)benoeming van bestuursleden (pg. 9) 
i. Nieuws over KNVG en Pensioenontwikkelingen 
j. Wat verder ter tafel komt 
k. Rondvraag 
l. Sluiting 

 
4. Napraten onder het genot van een hapje en een drankje 
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2. VAN DE BESTUURSTAFEL 
 

We sturen u de 50ste nieuwsbrief van onze 
vereniging VPP-TDV sinds onze oprichting in 
1996. 
  
Dat is een compliment waard voor al die 
vrijwilligers, die zich in de afgelopen 23 jaar 
hebben ingezet voor het belang van de 
gepensioneerde TDV’ers. 
 
Op alle mogelijke terreinen zijn en waren we 
actief. Als onafhankelijken in het bestuur van 

het Pensioenfonds, als vertegenwoordigers in het VO, als vertegen-
woordiger bij onze nationale organisaties en in ons eigen bestuur. 
Heel veel overleg, maar steeds met het doel voor ogen om, waar we 
kunnen, het belang van de gepensioneerden zo goed mogelijk te 
behartigen. 
 
Daarnaast is het natuurlijk heel erg van belang hoe de verantwoordelijken 
van het Pensioenfonds omgaan met die verantwoordelijkheid voor 
werkenden en gepensioneerden. 
In ieder geval vanaf deze plaats een compliment aan het Pensioenfonds 
dat men erin geslaagd is een 1,41% indexering toe te passen. Weliswaar 
lopen we nog steeds 16,48% achter op de volledige compensatie van de 
gehele prijsstijging. 
 
Naar de toekomst toe wachten we met spanning af wat er zal gebeuren 
rond een eventueel pensioenakkoord. We kijken gespannen hoe de politiek, 
de vakverenigingen en werkgevers er wel of niet uit gaan komen. 
 
Misschien weten we meer tijdens onze komende jaarvergadering op 16 
april, waar ik hoop zoveel mogelijk van u te mogen begroeten. 
 
Met een hartelijke groet,  
Ton Bargeman 
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3. JAARVERSLAG 2018 
 
Bestuursvergaderingen 
In 2018 heeft het bestuur van VPP-TDV in elke laatste week van de oneven 
maanden vergaderd. Van alle vergaderingen is een verslag gemaakt.  
 
De twee bestuursleden van het Pensioenfonds TDV die daarin namens de 
gepensioneerden zitting hebben waren als gast bij alle vergaderingen 
aanwezig.  Op deze manier zorgen we voor een goede wederzijdse 
informatie-uitwisseling en hebben onze PF-bestuurders een klankbord om 
hun standpunten te toetsen.  

 
Deze uitwisseling van stand-
punten gebeurde ook met de 
leden van het VO en met de 
afgevaardigde naar de 
KNVG. Deze functies worden 
door bestuursleden van onze 
vereniging uitgeoefend.  

 
Algemene Leden Vergadering 
Op 5 april 2018 werd in de kantine van het Deventer productiebedrijf de 
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. Ruim 60 leden waren op 
deze bijeenkomst aanwezig. Vóór de vergadering heeft de heer Woep 
Möller, General Manager Ardagh Metal Packaging ons bijgepraat over de 
gang van zaken in de onderneming. Aansluitend informeerde de heer Th. 
Hillen, directeur van Pensioenfonds TDV, ons over de ontwikkelingen 
binnen het Pensioenfonds. 
 
Hierna volgde de ledenvergadering. Een uitgebreid verslag hierover heeft 
u in de nieuwsbrief van oktober kunnen lezen. In deze vergadering zijn ook 
een aantal bestuurswijzigingen (voor details, zie hierna) aan de leden ter 
goedkeuring voorgelegd. Na afloop is er onder het genot van een hapje en 
een drankje uitgebreid nagepraat.  
 
Samenstelling bestuur 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering is afscheid genomen van de 
bestuursleden Freek ter Horst en Ben Tomassen. Aangezien op dat 
moment er nog geen opvolger voor de taken van laatstgenoemde was 
gevonden heeft Ben aangeboden om zijn taken te blijven behartigen totdat 
een opvolger is gevonden en ingewerkt. Inmiddels is de ledenadministratie 
overgenomen door Ruud Ligtenberg. Het beheer van de website zal hij op 
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een later moment overnemen. Het ligt in het voornemen van het bestuur om 
Ruud Ligtenberg in de ALV van 2019 voor te dragen als bestuurslid.  
 
Het bestuur van VPP-TDV bestaat op dit moment uit: 

• Ton Bargeman, voorzitter 

• Kees Hopma, penningmeester 

• Gerrit Groot Wassink, secretaris  

• Theo Tysma, bestuurslid  

• Marianne van der Marck, bestuurslid 

• John Schröer, bestuurslid 
 
Namens de gepensioneerden hebben zitting in het bestuur van PF-TDV: 

• Barend Hess 

• Wil Lugtenburg-Sanders 
 
Namens de gepensioneerden hebben zitting in het Verantwoordings-
orgaan: 

• Theo Tysma, voorzitter 

• Marianne van der Marck, lid 

• Kees Hopma, lid 
 

Onze vaste vertegenwoordiger bij PUSH, KNVG en Regio: 

• John Schröer 
 
Platform Toekomstbestendigheid Pensioenfondsen 
Dit platform is door de KNVG in het leven geroepen om kennis te 
verzamelen en ervaringen uit te wisselen over pensioenfondsen die niet 
meer zelfstandig kunnen voortbestaan of reeds zijn opgeheven. Zoals 
bekend streeft toezichthouder De Nederlandse Bank er al enige jaren naar 
om het aantal pensioenfondsen te 
verminderen. Voor zover wij kunnen 
beoordelen is dit bij ons Pensioenfonds 
voorlopig nog niet aan de orde. Maar om 
voorbereid te zijn op zaken die mogelijk in de 
toekomst kunnen gebeuren, hebben wij 
besloten om toch aan dit platform deel te 
nemen. Barend Hess, Wil Lugtenburg-
Sanders en Marianne van der Marck hebben 
in 2018 bij toerbeurt de bijeenkomsten 
hiervan bezocht.    
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De Nieuwe Privacywet AVG  
Evenals alle ondernemingen en 
verenigingen hebben ook wij ons in 2018 
beziggehouden met de nieuwe 
Europese privacywetgeving AVG. Dit 
heeft onder anderen geresulteerd in een 
privacyverklaring die we in de 
nieuwsbrief van oktober 2018 hebben 
gepubliceerd. Ook in 2019 zullen we de nodige aandacht aan dit onderwerp 
besteden. 
 
Nieuwsbrieven 
Het is al jarenlang gebruik om alle leden 2x per jaar via een nieuwsbrief op 
de hoogte te brengen van ontwikkelingen op het gebied van pensioenen. In 
2018 verschenen nieuwsbrieven in maart en oktober.  
 
E-mailservice 

Naast de papieren nieuwsbrieven stuurt de secretaris - 
wanneer er iets te melden is - informatie per e-mail naar 
onze leden. We doen dat onder de naam “Pensioenmail 
VPP-TDV”. Meestal gaat het over algemene 
pensioenontwikkelingen, overheidsplannen en over de 
reactie van de KNVG hierop. Bijna 300 van onze leden 

hebben zich voor deze e-mail-service opgegeven. Ontvangt u deze 
berichten nog niet, geef dan uw e-mailadres door aan 
secretariaat.vpptdv@gmail.com. 
 
Website 
Op de website www.vpp-tdv.nl vindt u informatie over onze vereniging en 
haar bestuursleden. Verder foto’s en een video gemaakt op Algemene 
Ledenvergaderingen, nieuwsbrieven en links naar interessante websites. 
Wie geïnteresseerd is in de geschiedenis van Thomassen & Drijver-Verblifa 
kan ook op onze site terecht.  
 
Leden 
Het aantal leden van onze vereniging loopt langzaam maar zeker terug. We 
begonnen 2018 met 770 leden en eindigden het jaar met 737 leden. Er 
melden zich 16 nieuwe leden aan, maar we verloren helaas 41 leden door 
overlijden en er waren 8 leden die hun lidmaatschap om andere redenen 
opzegden. 
 
Gerrit Groot Wassink 
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4. JAARREKENING 2018 EN BEGROTING 2019 
 

BEDRAGEN IN EURO'S     

       
INKOMSTEN      

   Rekening Rekening Begroting Begroting 

   2017 2018 2018 2019 

       
Contributie bijdragen leden 5.817 5.577 5.800 5.400 

Rente    66 8 0 0 

   5.883 5.585 5.800 5.400 

       

       
UITGAVEN       

   Rekening Rekening Begroting Begroting 

   2017 2018 2018 2019 

       
Nieuwsbrieven drukken 2.461 2.133 2.500 2.250 

Nieuwsbrieven porti  1.083 1.068 1.100 1.100 

Adm. en secretariaat  543 724 600 800 

KNVG   1.013 965 1.050 1.150 

Opleidingen  0 0 0 0 

Overige   765 1.108 800 1.100 

Saldo   18 -413 -500 -1.000 

   6.192 5.885 5.500 5.400 

 
 

 
Kees Hopma 

 

   Balans per 31 december   

         
Debet   2017 2018       2017 2018 

Rekening Courant 4.095 3.674  Vermogen  14.206 13.792 

Rendementsrekening 35.111 35.118  Weerstandsfonds 25.000 25.000 

           

         

  39.206 38.792    39.206 38.792 
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Toelichting op jaarrekening 2018 
 
Het jaar 2018 eindigde met een negatief resultaat van € -413 tegenover een 
begroting van  € -500. 
De contributieontvangst bedroeg € 5577. Dit is € 240 minder dan in 2017, 
hetgeen overeenkomt met de contributie van 32 leden. 
De kosten van het drukken en verzenden van de nieuwsbrief waren rond 
€400 lager dan in 2017 ten gevolge van een gewijzigd beleid voor pagina’s 
in kleur opgemaakt.  
De contributie voor de KNVG kwam iets lager uit dan 2017 en begroting 
2018, door het nog steeds dalen van het aantal leden. 
Op het gebied van opleidingen van bestuursleden zijn in 2018 geen kosten 
gemaakt. 
De overige kosten waren ongeveer € 300 meer dan in 2017 en de begroting 
2018, wat vooral veroorzaakt werd door wat hogere reiskosten van de 
bestuursleden.  
Zoals besproken tijdens de Algemene Leden Vergadering van april is het 
weerstandsfonds per einde 2010 vastgesteld op € 25.000,- Het vrij 
beschikbare vermogen bedraagt per 31 december € 13.792,- 
Omdat er nog een behoorlijk vrij beschikbaar vermogen is, ziet het bestuur 
geen aanleiding tot verhoging van de contributie. 
 
Toelichting op begroting 2019 
 
In de begroting 2019 wordt een verlies verwacht van € 1000,- 
De toename van het verlies wordt veroorzaakt door een verdere daling van 
het aantal leden, verwachtte stijging van de KNVG-contributie ten gevolge 
van de fusie met de NVOG en een geringe stijging van de overige kosten. 
De automatische incasso van de contributie zal plaatsvinden na de 
Algemene Leden Vergadering van 2019. 

 

Kees Hopma 

 
 
 
 
 
 
Houden we  
het wel in 
evenwicht? 
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5. BESTUURSMUTATIES 
 
Dit jaar zijn aftredend John Schröer, Kees Hopma en Gerrit Groot Wassink. 
Alle drie hebben aangegeven dat zij beschikbaar zijn voor herbenoeming. 
Het bestuur draagt hen dan ook als zodanig voor.  
 
Vorig jaar zijn Freek ter Horst en Ben Tomassen afgetreden. Op dat 
moment was helaas nog niet in hun opvolging voorzien. Gelukkig hebben 
we in de loop van het jaar twee kandidaat-bestuursleden gevonden. Ruud 
Ligtenberg is inmiddels actief als ledenadministrateur. Ook Kees Verster 
heeft ter oriëntatie al enkele bestuursvergaderingen meegemaakt. Het 
bestuur draagt beide heren voor als bestuurslid.  
 

Ruud is in 1970 begonnen bij TDV op de computerafdeling 
als operator. Gedurende zijn carrière bij TDV is hij 
doorgegroeid naar de functie van softwarespecialist. In die 
functie bezocht hij de diverse locaties van TDV voor het 
implementeren van diverse onderdelen van de computer 
infrastructuur. 

In 1983 accepteerde hij een functie bij Hewlett-Packard als 
systems-engineer op gebied van de commerciële automa-

tisering en heeft daar in diverse projecten geparticipeerd, tot zijn 
pensionering in 2014. 

 
Na zijn studie Bedrijfseconomie in Tilburg begon Kees op 1 
april 1973 bij TDV in Deventer op de Bedrijfseconomische 
afdeling (BEA) en maakte daarna deel uit van de Centrale 
Werkgroep van het BLOM-project. Vervolgens was hij chef 
van de Bussenafdeling in Leeuwarden en Hoofd Centrale 
Planning in Deventer. In 1982 verliet hij TDV voor de positie 

van Materials Manager Apparatenbouw van Océ-van der Grinten in Venlo. 
Weer 4 jaar later stapte hij over naar Pandata, waar hij als projectmanager 
verantwoordelijk werd voor de nieuwe informatievoorziening van de 
Hoofdindustriegroep I&E van Philips. In januari 1989 startte hij met enkele 
collega’s een eigen adviesbedrijf waarin hij een eigen praktijk had voor 
logistiek en informatiemanagement. De laatste 5 jaar voor zijn pensionering 
in april 2011 was hij - vanuit zijn adviesrol - Chief Information Officer van de 
ERIKS-groep in Alkmaar. 
In 2013-2014 was hij nog een jaar actief als interim IT-Manager van het 
Nedschroef Concern in Helmond. 
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Ook leden van de VPP-TDV kunnen kandidaten voordragen. Een dergelijke 
voordracht moet schriftelijk, vóór het begin van de vergadering bij het 
bestuur worden ingediend. De voordracht moet door tenminste 25 
stemgerechtigde leden zijn ondertekend en er moet een verklaring worden 
bijgevoegd dat de kandidaat akkoord gaat met een eventuele benoeming. 
 
 

6. NIEUWS VAN HET PENSIOENFONDS TDV 

Dekkingsgraad en indexatie 

In de Pensioenblik heeft u al kunnen lezen, dat het bestuur binnen de 
bestaande regels van De Nederlandsche Bank opnieuw kon besluiten tot 
een indexatie: vorig jaar was dat 0,5% en nu 1,41%. Dat is twee derde van 
de werkelijke prijsstijging van 2,13%. Verheugend nieuws, maar intussen is 
de indexatieachterstand van gepensioneerden sinds 2008 wel opgelopen 
tot 16,48%. Of we dit ooit nog kunnen inhalen is zeer de vraag. Hoewel er 
eind november 2018 (dat is de peildatum voor de indexatie) nog geen CAO-
akkoord voor de metaalsector bekend was (intussen wel), werd toch 
besloten ook de pensioenaanspraken van actieve deelnemers op 1 januari 

2019 met dezelfde 1,41% te 
verhogen en dit later te 
verrekenen met de werke-
lijke loonstijging. 

De dekkingsgraad daalde in 
het laatste kwartaal sterk 
naar 112,1% en de beleids-
dekkingsgraad eindigde op 
31 december 2018 op 
118,6% (dit was een jaar 
eerder 114,8%). Wij doen 
het daarmee weer veel beter 
dan het metalektrofonds 
PME met een beleids-
dekkingsgraad van 101,3% 
en het grote ABP met 
103,8%. Het risico dat deze 
fondsen in 2020 of 2021 de 
pensioenen moeten korten, 
is daardoor groter gewor-
den. Bij TDV is dat gelukkig 

Dekkingsgraad =      Bezittingen       x 100% 
                               Verplichtingen 
 
Elke maand wordt de dekkingsgraad 
uitgerekend. De beleidsdekkingsgraad is het 
gemiddelde van de afgelopen 12 maanden. 
 

Wat is de dekkingsgraad? 
De dekkingsgraad is een belangrijke 
graadmeter voor de financiële positie. De 
dekkingsgraad geeft aan in hoeverre het 
Pensioenfonds op de lange termijn de 
pensioenen kan betalen. Het is namelijk 
de verhouding tussen het geld dat het 
Pensioenfonds bezit, ten opzichte van 
het geld dat ze (nu en in de toekomst) 
aan pensioen moet betalen. Bij een 
dekkingsgraad van 100% is er precies 
voldoende geld om de pensioenen te 
betalen. 
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voorlopig zeker niet aan de orde. In januari 2019 is de dekkingsgraad 
trouwens alweer gestegen naar 114,5%, maar de beleidsdekkingsgraad 
daalde iets naar 117,9%. Het blijft op en neer gaan! 

De eerste resultaten van 2018 

Het jaarverslag is nog lang niet gereed, maar er zijn toch al een aantal 
uitkomsten bekend. Het beleggingsrendement was in 2018 -3,1%, vooral 
door een slecht vierde kwartaal. Aandelen deden het in 2018 slecht (-10%), 
alleen vastgoed zat in de plus (+6%). In 2017 behaalden we nog een positief 
rendement van 8,7%. PME (-0,9%) en ABP (-2,3%) hadden ook een 
negatief rendement in 2018. Het gemiddeld rendement over de laatste drie 
jaar ligt bij deze fondsen overigens dicht bij elkaar: TDV 4,5%, PME 4,7% 
en ABP 4,9%. 

Ook een tegenvaller was de rente, waarmee van DNB de verplichtingen 
moeten worden berekend. Deze kwam eind 2018 uit op een historisch laag 
niveau van 1,19% tegenover 1,42% eind 2017 en 1,23% eind 2016. Veel 
deskundigen voorspellen dat de rente ook de komende jaren zo laag zal 
blijven. Dat is geen prettig vooruitzicht voor onze dekkingsgraad! 

Herstelplan 2019-2028 

Zolang ons fonds nog onder de vereiste dekkingsgraad van ca. 124% zit, 
moet elk jaar een Herstelplan worden gemaakt voor de komende 10 jaar. 
Grotendeels met aannames over inflatie, loonstijging, rendement en 
rekenrente, die door DNB worden bepaald. Dit plan geeft aan, dat er in 2022 
weer voor het eerst volledig kan worden geïndexeerd. Alleen als deze 
aannames werkelijkheid worden natuurlijk. En dat is op dit moment met veel 
grote (economische) onzekerheden moeilijk te voorspellen. 

Tenslotte 

Vermeldenswaard is dat het fonds in 2018 geen klachten heeft ontvangen. 
En dat het gehele bestuur met goed gevolg een deskundigheidstoets heeft 
doorstaan. In 2019 zal het beleggingsbeleid uitgebreid worden beoordeeld 
aan de hand van de zogenaamde ALM-studie, die door een externe partij 
wordt uitgevoerd. Dit moet eens per 3 jaar plaatsvinden. Samen met onze 
VO-leden blijven wij namens u de ontwikkelingen goed volgen. 

Barend Hess 
Ook namens Wil Lugtenburg-Sanders 
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7. NIEUWS VAN HET VERANTWOORDINGS ORGAAN 
 
Sinds de vorige Nieuwsbrief van oktober 2018 heeft het verantwoordings-
orgaan (VO) drie keer vergaderd. In  de november vergadering heeft het 
VO met de voorzitter van TDV, de heer John Vissers, een open discussie 
gevoerd over een drietal onderwerpen: toekomstbestendigheid van het 
fonds, evenwichtige belangenafweging en communicatieplan. 
 
Wat betreft de toekomstbestendigheid van het pensioenfonds, is het de 
intentie van het bestuur om voorlopig met een eigen pensioenfonds door te 
gaan. Volgens het bestuur is dat voor de deelnemers de beste oplossing. 
Pensioenfonds TDV heeft in het verleden laten zien dat het goed kan 
presteren in de vergelijking met andere fondsen. De uitdaging wordt wel 
steeds groter, maar het bestuur denkt dit aan te kunnen.  
 

Een van de uitdagingen is IORP II. Dat is de afkorting van 
Institutions voor Occupational Retirement Provision Directive. 
IORPII is een Europese richtlijn voor pensioenfondsen die 
nieuwe eisen stelt aan de governance. Governance is een begrip 

dat duidt op de handeling of de wijze van besturen, de gedragscode, het 
toezicht op organisaties zoals in dit geval pensioenfondsen. IORP II eist dat 
pensioenfondsen drie sleutelfuncties inrichten om het bestuur te 
ondersteunen en te zorgen voor een gezonde en prudente bedrijfsvoering.  
Het gaat om functies op het gebied van risicobeheer, actuariaat en interne 
audit. Het bestuur heeft hierover inmiddels offertes aangevraagd en 
besluiten genomen. Een en ander betekent een forse kostenverhoging voor 
het pensioenfonds.  
 
Over de vaststelling van de pensioenpremie voor 2019 heeft het VO 
schriftelijk een positief advies uitgebracht. Voor de deelnemers gaat de 
premie een fractie omlaag, de premieverhoging komt voor rekening van de 
werkgever. Aan het eind van dit jaar dient een nieuwe uitvoerings-
overeenkomst met de werkgever te worden afgesloten. 
 
Het VO heeft eveneens advies uitgebracht over de aanpassingen van het 
Communicatieplan.  Het VO heeft daarbij aangegeven dat de website als 
actueel communicatiemiddel beter gebruikt zou kunnen worden. De nieuwe 
inrichting van de website laat nog op zich wachten. 
 
Gedeeltelijke indexatie 
Hoewel de beleggingen in het eerste halfjaar een goed rendement haalden, 
waardoor de dekkingsgraad  steeg, was dit in het laatste kwartaal bepaald 
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niet het geval. De dekkingsgraad per eind december daalde fors naar 
112,1%. Oorzaken waren slechte beleggingsresultaten, de lagere rente en 
de gedeeltelijke indexering per 1 januari 2019. Deze gedeeltelijke 
indexering moet al meegerekend worden in de dekkingsgraad en zorgde 
voor een daling van 1,5%-punt.  
De beleidsdekkingsgraad, het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden, 
kwam uit op 118,6 %. Dit leidde tot een gedeeltelijke indexatie van 1,41% 
per 1 januari 2019. Daarmee is TDV een uitzondering in pensioenland. De 
meeste fondsen konden niet indexeren. Gelukkig is in januari 2019 de 
dekkingsgraad  weer hersteld tot 114,5 %. De beleidsdekkingsgraad kwam 
uit op 117,9%.  
 
Ook in 2019 zal de heer Th. Hillen in elke vergadering van 
het VO een onderwerp bespreken en toelichten in het kader 
van permanente educatie van het VO.  

 
Naar het zich nu laat aanzien wordt 2019 een heel druk jaar voor TDV. Er 
zal een nieuwe ALM-studie worden verricht, de drie sleutelfuncties van 
IORP II moeten worden ingericht, er komt weer een jaarverslag aan en het 
bestuur moet zich beraden op de nieuwe uitvoeringsovereenkomst. 
 
Kees Hopma, 
Marianne van der Marck,                                                                                                                       
Theo Tysma 

 

8. ONTWIKKELINGEN IN PENSIOENLAND 

In de media is uitgebreid bericht over het mislukken van het gewenste 
pensioenakkoord tussen sociale partners en kabinet. Een nieuwe poging 
lijkt op korte termijn niet haalbaar. Maar minister Koolmees wil niet langer 
wachten. In een uitgebreide brief aan de Tweede kamer op 1 februari 2019 
legt hij uit dat  “hervorming noodzakelijk blijft”. Hij wil geen tijd verliezen op 
de weg naar” een robuuster en persoonlijker pensioenstelsel”. Maar hij zegt 
ook dat een nieuw stelsel geen wondermiddel is, omdat de rente laag blijft 
en nieuwe maatregelen op zich de financiële positie van pensioenfondsen 
niet beter maken. Hij kondigt een aantal wetsvoorstellen aan, zoals: 

• afschaffing van het systeem van doorsneepremies, waardoor 
jongeren meer gaan  opbouwen dan ouderen. Dit kost in de 
overgangsfase miljarden euro’s.  Wie dat gaat betalen is onbekend. 
Gepensioneerden staan hier eigenlijk helemaal buiten! 
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• mogelijk maken van een persoonlijk pensioenvermogen. De 
verplichtstelling om deel te nemen aan een fonds blijft wel bestaan. 

• meer maatwerk in het beleggingsbeleid mogelijk maken: meer 
risico’s voor jongeren en minder voor ouderen (life-cycle principe). 

• opname mogelijk maken van een bedrag ineens bij ingang van het 
pensioen, b.v. maximaal 10% voor aflossing van een hypotheek-
lening. 

• verbreden van het pensioenstelsel naar ZZP-ers en andere 
groepen. Nu bouwt ca. 13 % van de werkenden geen pensioen op. 

• verbetering van het nabestaandenpensioen. 

• een onderzoek naar de huidige koppeling van levensverwachting en 
pensioenleeftijd: vakbonden en sommige partijen in de Tweede 
kamer vinden dat de jaarlijkse verhoging nu te snel gaat. 

• een opvallend punt is dat hij oud-minister Dijsselbloem wil 
benoemen als voorzitter van de Commissie Parameters. Dat is een 
onafhankelijk gezelschap van wetenschappers, dat elke vijf jaar 
advies uitbrengt over cijfers en scenario’s (parameters), die worden 
gebruikt in het financieel toetsingskader. Bijvoorbeeld prijs- en 
loonstijgingen, rendementen op aandelen en obligaties, 
risicopremies en nog meer.  

De grote vraag is hoe de minister deze voorstellen door de 
Tweede en Eerste Kamer wil krijgen, waar de meningen zeer 
verdeeld zijn en veel partijen nodig zijn om een meerderheid te 
verkrijgen. En de vakbonden zijn bang om buitenspel te komen 
bij deze aanpak.  

Voor ons fonds is in dit verband van belang dat de bestaande 
uitvoeringsovereenkomst met de werkgever eind 2019 afloopt en moet 
worden verlengd. Destijds in de verwachting dat er een nieuw 
pensioenstelsel zou zijn. Maar nu dat er eind dit jaar waarschijnlijk nog 
steeds niet is: wat gebeurt er dan? 

Barend Hess 
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9. DE KOEPEL WORDT GROTER 
 
In de laatste maanden is door het bestuur van de KNVG hard gewerkt aan 
de fusie met de NVOG. Aan het einde van het jaar heeft de 
ledenvergadering vastgesteld dat het 
bestuur op de goede weg is. Er zijn nog veel 
details te regelen voor de fusie in 2019 een 
feit is. Na de fusie zijn we een onderdeel 
van een grote koepelorganisatie met meer 
dan 300.000 leden.  
 
In de tussentijd hebben de beide organisaties samen opgetrokken en zijn 
we regelmatig bij de minister en zijn ambtenaren te vinden om ze onze 
belangen te behartigen. Samen is het nationale pensioen debat 
georganiseerd. Hieraan hebben minister Koolmees met een aantal 
ambtenaren, alle ouderenorganisaties, vertegenwoordigers van 
werkgevers, CNV en FNV en vertegenwoordigers van diverse media 
deelgenomen.  
 

In februari heeft de minister een voorstel 
voor een nieuw pensioensysteem 
gelanceerd. De KNVG en NVOG hebben 
samen een persbericht uitgegeven en 
een brief naar de minister gezonden 
waarin wordt aangegeven dat de koepels 
zich niet kunnen vinden in de voorstellen 
van de minister. De KNVG en NVOG 
hebben aangegeven welke zaken ze 
gewijzigd willen hebben.  

 
Zorg als een van de grote kostenposten 
voor ouderen krijgt steeds meer aandacht 
binnen de KNVG. In maart organiseert de 
koepel een bijeenkomst rond zorg en wat 
ouderen zelf in hun directe omgeving voor 
mensen kunnen doen die hulp kunnen 
gebruiken. 
 
John Schröer  
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10. PENSIOENFONDSEN EN HUN BELEGGINGEN 
 
In dit artikel geven we een globaal beeld van hoe pensioenfondsen in 
Nederland omgaan met het aan hen toevertrouwde kapitaal. De informatie 
is gebaseerd op publicaties van De Nederlandsche Bank en het tijdschrift 
Pensioen Pro.  
 
Pensioenfondsen 
In Nederland zijn op dit moment nog maar zo’n 240 pensioenfondsen. Daar 
zitten bedrijfstakpensioenfondsen, ondernemingspensioenfondsen en de 
laatste jaren ook een paar APF’s (algemene pensioenfondsen)  bij. Het 
aantal pensioenfondsen neemt snel af. Vijf jaar geleden hadden we nog 
bijna 400 pensioenfondsen. Vooral kleinere pensioenfondsen gaan om 
allerlei redenen op in grotere verbanden.  
 
Beleggingsklimaat 
Het jaar 2018 was een bar slecht beleggingsjaar. Dit in tegenstelling tot 
2017 dat fraaie resultaten liet zien. Voor korte termijnbeleggers is zoiets 
natuurlijk een crime. Veel particuliere beleggers denken na zo’n geweldig 
jaar dat je met beleggen heel snel rijk kunt worden. Zij komen vaak 
bedrogen uit omdat het van te voren niet voorspelbaar is of een beurs blijft 
stijgen of gaat dalen. Voor pensioen-
fondsen is dat niet zo’n probleem. Zij 
beleggen voor de zeer lange termijn en 
zullen hun portefeuille ook niet aan de 
waan van de dag aanpassen. Zelfs als de beurs een langere periode stijgt 
of daalt zullen pensioenfondsen daar maar mondjesmaat op reageren.  
 
Belegd vermogen 
Medio 2018 bedroeg het totaal 
belegd vermogen ruim € 1400 
miljard. Dat is een stijging van € 76 
miljard ten opzichte van een jaar 
eerder. Het gaat dus niet slecht met 
de pensioenfondsen. Genoemde 
percentages zijn gemiddelde waar-
den. Per pensioenfonds kunnen die 
behoorlijk verschillen.  
 
 
 

Pensioenfondsen beleggen 
voor de lange termijn 
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Beleggingscategorieën 
Waar beleggen Nederlandse  
pensioenfondsen in?  
 
1. Vastrentende waarden ca. 52% →   
2. Aandelen ca. 31%  
3. Vastgoed ca. 9% 
4. Private Equity ca. 4% 
5. Hedgefondsen ca. 2% 
6. Overig ca. 2% 

 
 
Beleggingskosten 
Beleggingskosten kunnen fors 
verschillen. Zo maken sommige 
pensioenfondsen veel gebruik van dure hedgefondsen, die via ingewikkelde 
constructies een hoger rendement proberen te behalen. Helaas lukt dat 
lang niet altijd. Ook aan de keuze voor dure beleggingsadviseurs hangt een 
prijskaartje.  
 
Een belangrijke vraag is of hogere belegginskosten ook tot een hoger 

rendement leiden. Dat zou je namelijk wel mogen verwachten. In 
het tijdschrift Pensioen Pro zagen we de resultaten van een 
onderzoek. Zij hebben over een periode van 10 jaar de 
beleggingsresultaten de 15 pensioenfondsen met de hoogste 

beleggingskosten vergeleken met de 15 fondsen met de laagste 
beleggingskosten. Het resultaat is verrassend: 

• Fondsen met hoogste beleggingskosten: gem. rendement 7,10% 

• Fondsen met laagste beleggingskosten: gem. rendement 7,97% 
Dit bevestigt onderzoeksresultaten uit andere 
beleggingssectoren waaruit vrijwel altijd blijkt dat 
dure onderzoeken van dure financiële specialisten 
niet tot betere resultaten leidt. En als er al betere 
resultaten zijn, dan worden deze vaak weer teniet 
gedaan door de veel hogere kosten. 
 
Tot slot 
Eigenlijk komt het erop neer dat we heel blij moeten zijn om bij een relatief 
klein pensioenfonds te zijn aangesloten dat erin slaagt om de kosten van 
zowel de organisatie als van de beleggingen binnen de perken te houden. 
 
Gerrit Groot Wassink 

Duurder beleggen 
is niet 

beter beleggen 
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11. DE VIJFTIGSTE NIEUWSBRIEF VAN DE VPP-TDV! 
 
De vijftigste nieuwsbrief, dat is toch wel iets om even bij stil te staan. Het 
heeft ons in elk geval gestimuleerd om de eerste nieuwsbrief er even bij te 
pakken en te kijken wat daarin allemaal vermeld werd.  
 
De eerste nieuwsbrief werd gepubliceerd in augustus 1996, vier maanden 
na de oprichtingsdatum 16 april 1996. In die eerste vier maanden was er al 
veel gebeurd. Er hadden zich maar liefst 900 leden bij de VPP-TDV 
aangemeld.  
 
Dat zich in zo korte tijd al zo veel leden hadden 
aangemeld was het gevolg van grote onvrede 
onder de gepensioneerden over het niet meer 
waardevast indexeren. Het Pensioenfonds had 
hiertoe besloten zonder de actieve deelnemers en 
gepensioneerden daarover te informeren. Juist die 
waardevastheid was destijds door de voormalige 
TDV-directie toegezegd. Dat had als gevolg dat oud-
directeuren Ben ter Haar, Ido Stuit en Rob van de Koppel de protesterende 
gepensioneerden volop ondersteunden.  
 

 
Al eerder hadden voormalige 
Verblifa medewerkers een klacht 
bij het pensioenfonds ingediend. 
Ze waren van mening dat het 
pensioenfonds bepaalde rechten 
uit hun Verblifa-tijd onvoldoende 
vertaalde naar hun pensioen-
aanspraken.  
 

 
Uit deze voorvallen blijkt dat 
destijds bij het Pensioenfonds-

bestuur, dat gedomineerd werd door de TDV-directie, het ondernemings-
belang kennelijk groter was dan het gepensioneerden belang. Van een 
evenwichtige belangenafweging en van goed overleg met betrokken 
partijen was geen sprake.  
Voor beide klachten werd de Ombudsman voor Pensioenen, de voormalige 
minister Mr. Job de Ruiter ingeschakeld. Na heel veel juridisch getouwtrek 

Verblifa Krommenie 
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tussen de betrokken instanties is uiteindelijk een beperkte compensatie 
(van ca.2%) aan de gepensioneerden toegekend.  
 
Veel belangrijker dan die compensatie was het besef dat als je voor je 
rechten wilde opkomen, je dat gezamenlijk moest doen. Het belang van een 
Vereniging van Pensioengerechtigden was onomstotelijk vastgesteld. 
Vandaar dat binnen een heel korte tijd een groot deel van de 
gepensioneerden zich bij de nieuwe vereniging aansloot.   
 

Gelukkig heeft het bestuur van de 
VPP-TDV zich vanaf het begin 
constructief en positief opgesteld 
naar het Pensioenfondsbestuur.  
Dat heeft ertoe geleid dat de 
verstoorde relatie werd verbeterd. 
Al heel snel werd overeen-
gekomen dat de VPP-TDV twee 
toehoorders in het bestuur van het 
Pensioenfonds kreeg. Een aantal 

jaren later (in 2007) is dat veranderd in twee volwaardige bestuurszetels.  
 
Daarmee zijn nu de drie belanghebbende partijen in het bestuur 
vertegenwoordigd: de werkgever (4 zetels), de werknemers (2 zetels) en de 
gepensioneerden (2 zetels) plus een onafhankelijk bestuurslid. Een goede 
belangenafweging is daarmee veel beter gewaarborgd. 
 
Barend Hess 
Gerrit Groot Wassink 
 
 

12. UIT DE OUDE DOOS 
 
In de Pakpost van 3 mei 1974 lazen we dat op vrijdag 19 april 1974 de 
handtekeningen zijn geplaatst waardoor de reeds gesloten Verblifa-
Pensioenfondsen PVB en BAF zijn opgenomen in de Stichting 
Pensioenfonds TDV 1969. De foto op de volgende pagina brengt het 
moment in beeld waarop PVB en BAF ophouden te bestaan en opgaan in 
de Stichting Pensioenfonds TDV 1969. 
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13. SPEURTOCHT NAAR HET VERLEDEN 
 
Het is in een vereniging als de onze altijd goed om niet 
alleen vooruit, maar ook achteruit te kijken.  
 
Waarom zijn we er? Wat was bij de oprichting onze doelstelling? Wie waren 
daarbij betrokken? Wat is er tot nu toe bereikt?  
 
De antwoorden op deze vragen kunnen helpen bij het formuleren van je 
doelstellingen voor de toekomst.   
 
Dit is een van de redenen waarom Barend Hess en Gerrit Groot Wassink 
zijn begonnen om het verleden te inventariseren. Ze doorzoeken de 
archieven, met name die uit de oprichtingsperiode. Ook hebben ze 
inmiddels enkele verhelderende gesprekken gevoerd met mensen die bij 
de oprichting betrokken waren.  
 
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. 
 

mailto:secretariaat.vpptdv@gmail.com
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Verhuisd? 
Wijziging van e-mail of andere gegevens? 

 
 

Geef dit door aan: 
 

 
Ledenadministratie 

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