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1. VAN DE BESTUURSTAFEL 
 
Beste leden, 
 
De afgelopen maanden is er, op vele 
plekken, gesproken over uw en mijn 
pensioen. 
 
Het lijkt vooral een overleg tussen werkgevers, werknemers en de overheid. 
Dat heeft o.a. te maken met het feit dat de werknemersorganisaties de 
AOW-leeftijd minder snel willen laten stijgen. En daar hebben ze het kabinet 
weer voor nodig. 
 
Eind volgende maand komt er meer duidelijkheid over de financiële positie 
van pensioenfondsen. Voor pensioenfondsen die er niet zo goed 
voorstonden leek een korting op de pensioenuitkering aanstaande. Maar tot 
nu toe lijkt het mee te vallen. En dat geldt zeker ook voor ons eigen 
pensioenfonds! 
 
Het kabinet stelt in het regeerakkoord voor om 
persoonlijke pensioenpotjes te creëren. 
Werkgevers en werknemers zijn meer voor een 
collectieve regeling. Maar, zult u zich misschien 
afvragen, wat vinden de pensioenfondsen er 
zelf van? En worden wij wel voldoende 
vertegenwoordigd in alle overleggen daarover? 
 
Onze koepelorganisatie (KNVG) probeert uit alle macht onze belangen daar 
zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Verderop in deze uitgave leest u 
daar meer over. 
 
Een iets hogere rekenrente zou ontzettend helpen, net zoals wat meer 
inflatie! 
 
Wie in de toekomst kan kijken, mag het zeggen. 
 
Een vriendelijke groet uit Hoogeveen, 
 
Ton Bargeman 
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2. VERSLAG VAN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2018  
 
De Algemene ledenvergadering van de VPP-TDV is op 05-04-2018 
gehouden in de kantine van het Ardagh Productiebedrijf te Deventer. Ruim 
60 leden woonden de bijeenkomst bij. 
 
Voorafgaand aan de vergadering werden we door Herman van de Donk 
namens Deventer Zuid welkom geheten. Daarna volgden de gebruikelijke 
presentaties van Woep Möller en Theo Hillen.    
 
Presentatie Woep Möller, General Manager Ardagh Metal Packaging 

 
In de loop van 2017 heeft Ardagh het bedrijf voor drankenbussen van Ball 
in Oss overgenomen. De cirkel is rond. TDV is hier begin 70’er jaren gestart 
met de productie van drankenbussen. Ook het spuitbussenbedrijf Boxal in 
Veenendaal is overgenomen. De heer Möller hoopt volgend jaar ook het 
een en ander over de gang van zaken in deze bedrijven te kunnen vertellen. 
 
Het gaat goed met de Ardagh bedrijven. Zowel in omzet als in investeringen 
zit een licht stijgende lijn. De verwachting is dat die lijn zich in 2018 zal 
voortzetten. Het aantal personeelsleden (exclusief uitzendkrachten) 
bedroeg de afgelopen jaren 940, 924, 912, 906 en 906. Een geringe daling 
dus.  
 
Bedrijf Deventer heeft 400 personeelsleden. In dit bedrijf wordt regelmatig 
geïnvesteerd. Genoemd werden 1800 zonnepanelen op het dak van het 
magazijn, snelheidsverhoging EOE-dia 99, inspectiecamera’s in de 
sigarenlijnen en 4 nieuwe automatische heftrucs. 
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Bedrijf Leeuwarden heeft 125 vaste en 25 tijdelijke personeelsleden. Er is 
een nieuwe aerosollijn voor superdunne spuitbussen en er is geïnvesteerd 
in melkpoederbussen. 
 
Bedrijf Hoogeveen heeft 400 personeelsleden. Er wordt geïnvesteerd in 
nieuwe 6-kleuren printlijn en in kwaliteitsinspectie apparatuur. Het 
hygiëneregime is zeer strikt. 

 
Bedrijf Zaandijk heeft 11 personeelsleden. De onderdelenproductie is 
verhuisd naar Italië. De springlatch omzet is groeiend. Daarmee is de 
EuroCanTech prijs gewonnen. 
 
In Nederland neemt de concurrentie toe. Er zijn drie nieuwe bedrijven 
gestart, waarvan er twee spuitbussen produceren. Voor de Amerikaanse 
Ardaghbedrijven zijn er zorgen over de invoerheffing op staal die de 
overheid wil invoeren.   

 
 
Presentatie Theo Hillen, directeur pensioenfonds TDV 

 
De voorzitter van het Pensioenfonds de heer Möller is vorig jaar afgetreden 
en opgevolgd door de heer Vissers. Op het Pensioenbureau is Arjan 
Wallinga vertrokken en opgevolgd door Petra Wallin. 
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De pensioenregeling is over-
gegaan op het CDC-systeem, 
echter zonder vaste premie. De 
pensioenrichtleeftijd is 67 jaar 
gebleven (fiscaal 68 jaar) en 
daardoor is de opbouw verlaagd 
van 1,84 naar 1,76%. 
 
De verplichte haalbaarheids-
toets is weer uitgevoerd. Daarbij 
wordt berekend of het fonds over 
een periode van 60 jaar aan haar verplichtingen kan voldoen. Voor 
deelnemers en gepensioneerden onder de 80 jaar komt de berekening uit 
op 103% en voor gepensioneerden boven de 80 jaar is deze 100%. Volgens 
deze toets is er dus voldoende geld in kas. 
 
De dalende trend in het aantal deelnemers en gepensioneerden heeft zich 
in het afgelopen jaar voortgezet. 
 
Voor de beleggingen was het een goed jaar en de rente vertoonde een zeer 
lichte stijging. Hierdoor liep de beleidsdekkingsgraad in het afgelopen jaar 
op tot 114,8%. Dit maakte het mogelijk om per 1 januari 2018 een 
gedeeltelijke indexatie toe te passen.  
 

Recentelijk publiceerde De 
Telegraaf de dekkingsgraden van 
de 150 grootste pensioenfondsen 
in Nederland. Hiervan hadden 30 
fondsen een hogere en 120 een 
lagere dekkingsgraad dan TDV. 
We zitten dus in de subtop.  
 

Ook dit jaar is weer een herstelplan opgesteld. Met de voorgeschreven 
aannames van de DNB geeft dit aan dat vanaf 2018 gedeeltelijk en vanaf 
2020 weer geheel geïndexeerd kan worden. Uiteraard met de kanttekening 
dat dit alleen geldt als de aannames ook werkelijkheid worden.   
 
Het jaar 2019 is matig begonnen. In de eerste twee maanden is de rente 
iets gestegen en zijn de aandelenkoersen iets gedaald. Het resultaat is een 
lichte stijging van de beleidsdekkingsgraad tot 116,7%.   
 
  

CDC staat voor Collective Defined 
Contribution. Dit is een pensioen-
systeem waarbij de werkgever zich 
er uitsluitend toe verplicht om 
premie voor haar werknemers af te 
dragen. De werkgever is niet 
verantwoordelijk voor het aanvullen 
van eventuele premie- of dekkings-
tekorten. Dit was overigens al 
jarenlang de feitelijke situatie. 
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Het Formele gedeelte van de ALV 
 
Nadat hij Woep Möller en Theo Hillen heeft bedankt heeft voor hun 
informatieve bijdrage en Herman van den Donk voor de gastvrijheid van 
Deventer-Zuid, opent Gerrit Groot Wassink de Algemene Leden-
vergadering.  
 
Mededelingen 
Tot zijn spijt heeft voorzitter Ton Bargeman laten weten dat hij vanwege 
verplichtingen in het buitenland deze middag niet aanwezig kan zijn. Verder 
ontvingen we van de volgende leden een bericht van verhindering: Werner 
van Eck, Otto Suir, Joop Eisen, Wim te Winkel, Harry Siegrist, Leo van de 
Luytgaarden, Aart Wieringa, Huib Peletier, Hans Bego, Simon Dijkerman, 
Coen Bokslag, Rob Harmsen, Martin Lor, Ton Kampmeier, Henk 
Kastenberg, B.J. Schreurs, Rien de Man en Herman Seegers.   
 
Verslag van de ALV 2017 
Dit verslag is gepubliceerd in de Nieuwsbrief van oktober 2017. Er zijn geen 
op- of aanmerkingen. 
 
Jaarverslag 2017 
Dit is gepubliceerd in de Nieuwsbrief van maart 2018. Er zijn geen op- of 
aanmerkingen. 
 
Jaarrekening 2017 en begroting 2018 
Deze zijn gepubliceerd in de Nieuwsbrief van maart 2018. Na een korte 
toelichting van penningmeester Kees Hopma gaat de vergadering akkoord. 
 
Bevindingen kascommissie 
De kascommissie bestaande uit Martin Heitling en Otto Suir hebben de 
boeken gecontroleerd en geen onregelmatigheden vastgesteld. Bij monde 
van Martin Heitling wordt de vergadering gevraagd het bestuur te 
dechargeren. 
 
(Her)benoeming kascommissie 
Martin Heitling is aftredend. Annelies van den Berg is spontaan bereid om 
zijn plaats in te nemen. 
 
Aftreden en (her)benoeming van bestuursleden 
Zoals in de Nieuwsbrief van maart 2018 is aangegeven zijn Ton Bargeman, 
Marianne van der Marck en Ben Tomassen aftredend. Ton en Marianne 
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stellen zich voor herbenoeming beschikbaar. Er hebben zich geen 
tegenkandidaten gemeld. Beiden worden bij acclamatie herbenoemd. 
 
Ben Tomassen stelt zich na 12 jaar niet meer herkiesbaar. Hij werd daarom 
kort toegesproken door Gerrit Groot Wassink. Ben heeft zich in de 
afgelopen jaren met een lange lijst van typische verenigingszaken 
beziggehouden, zoals ledenadministratie, ledenwerving, de nieuwsbrief, 
ontwerp en beheer website, beheer postbus, etc. Ben was binnen de 
vereniging een soort spin in het web. Hoewel hij nu formeel is teruggetreden 
uit het bestuur heeft Ben toegezegd de komende maanden zijn taken nog 
te behartigen en actief te zijn bij het inwerken van een opvolger. Voor zijn 
geweldige inzet is de VPP hem veel dank verschuldigd. Om de herinnering 
aan de VPP levendig te houden overhandigde Gerrit hem een kistje met 
vloeibare inhoud.  
 
Ook voor Freek ter Horst was het de laatste ALV waar hij als bestuurslid 
aanwezig was. Freek werd vorig jaar weliswaar herbenoemd, maar gaf 
daarbij aan dat hij in 2018 wilde aftreden. Dit moment valt samen met zijn 
aftreden in het Verantwoordingsorgaan. Daarom werd ook Freek 
toegesproken door de waarnemend voorzitter. Freek kwam in 2006 in het 
bestuur. Als 70-jarige was hij meteen een van de oudere bestuursleden. 
Desondanks heeft hij zich tien jaar voor de vereniging ingezet. Freek heeft 
zich vooral verdienstelijk gemaakt door als lid van het 
Verantwoordingsorgaan het bestuur van het pensioenfonds kritisch te 
volgen en beoordelen. Mede dankzij zijn vermogen om onafhankelijk en 
kritisch te denken leverde Freek ook een belangrijke bijdrage aan het VPP-
bestuur. Ook Freek kreeg als dank een kistje met wijn aangeboden.  
 
Aansluitend aan het afscheid van Ben en Freek deed de waarnemend 
voorzitter een dringend beroep op de aanwezige leden om na afloop van 
de vergadering met elkaar te praten over mogelijke kandidaten die Ben en 
Freek zouden kunnen opvolgen. Dat heeft inderdaad enkele namen 
opgeleverd waar het bestuur de komende maanden mee aan de slag zal 
gaan.  
 
Nieuws over de KNVG en pensioenontwikkelingen 
De waarnemend voorzitter geeft het woord aan bestuurslid John Schröer. 
John is onze vertegenwoordiger bij de KNVG en werkt daar inmiddels 
intensief mee in een tweetal commissies.  
John vertelt het een en ander over de relatie tussen de KNVG en de NVOG. 
Beide organisaties zijn zich er van bewust dat nauwe samenwerking een 
eerste vereiste is om op de diverse podia invloed op de besluitvorming te 
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krijgen. Er wordt intensief overlegd in welke vorm samenwerking het beste 
gestalte kan krijgen. Eén van de mogelijkheden is om Federatie aan te 
gaan, waarbij beide organisaties blijven bestaan, maar waarmee naar 
buiten met één mond wordt gesproken.  
Ook ontspint zich een discussie met de zaal over de nieuwe 
pensioenregeling waarover de regering en andere belanghebbende 
organisaties in diverse gremia over onderhandelen. Heel langzaam begint 
bij meer betrokkenen het inzicht te ontstaan dat het huidige collectieve 
systeem weggooien niet erg verstandig is.     
 
Rondvraag 
Hier wordt geen gebruik van gemaakt 
 
Sluiting 
De waarnemend 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 aange-
boden. Daar is dankbaar gebruik van 
gemaakt. Om circa 17.45 uur vertrokken 
de laatste aanwezigen tevreden 
huiswaarts.                                                         Het informele gedeelte 
 
Gerrit Groot Wassink 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Theo Thysma schudt vertrekkend bestuurslid Ben Tomassen (r) de hand 
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3. JAARVERSLAG 2016 en nieuws van het PF-TDV 
 
Inleiding 
Een samenvatting van het jaarverslag stond in de Pensioenblik van 
juli/augustus 2018 en op de website van het fonds kun je het hele verslag 
lezen. In de Nieuwsbrief van maart 2018 hebben we ook al iets over de 
resultaten van 2017 geschreven. We beperken ons daarom hier tot wat 
vergelijkingen van ons fonds (TDV) met het ABP, het grootste 
pensioenfonds van Nederland, en met PME (Pensioenfonds Metalektro), 
dat een met ons vergelijkbare pensioenregeling heeft. 
 
Beleidsdekkingsgraad (BDKG) 
Dit is de belangrijkste graadmeter van de gezondheid van een fonds. Bij 
TDV steeg die van 103,5% per eind 2016 naar 114,8% per eind 2017. Dat 
is mooi, maar nog wel onder de dekkingsgraad van 122,9%, die nodig is 
om volledig te kunnen indexeren. Maar wel veel beter dan ABP (101,5%) 
en PME (100,1%), die allebei nog onder de minimaal vereiste 104% zitten.  
 
Het gewogen gemiddelde van alle fondsen in Nederland was eind 2017 
107,3% en daar zitten wij dus ver boven.  
 

Intussen is de BDKG van TDV in augustus 
2018 gestegen naar 118,8% en dat is 
weer 4 punten hoger: we gaan nog steeds 
de goede kant op. Maar de economische 
onzekerheden blijven groot en de rente 
laag. In 2017 steeg de rekenrente wel iets, 
van 1,23% naar 1,42%, maar de BDKG 
steeg toch vooral door het goede 
beleggingsrendement.  
Gelukkig kon dus op 1 januari 2018 voor 
het eerst in vier jaar weer een klein beetje 
(0,5%) geïndexeerd worden. Maar de 
indexatieachterstand sinds 2008 is voor 

gepensioneerden toch nog ruim 15% (en voor actieve deelnemers nog 
meer). 
 
Beleggingsrendement 
Dit kwam in 2017 bij TDV uit op 8,7%, vooral door aandelen en vastgoed. 
PME deed het veel minder goed met 4,7% en het gemiddelde van alle 
Nederlandse fondsen was 4,4%.  

De dekkingsgraad wordt 
elke maand berekend. Het 
geeft de financiële positie 
op dat moment weer.  
 
De beleidsdekkingsgraad 
is de gemiddelde dekkings-
graad over de laatste 12 
maanden. Voor al dan niet 
indexeren moet van de 
beleidsdekkingsgraad 
worden uitgegaan.  
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Per jaar schommelt het rendement nogal sterk, dus het is wellicht beter de 
5-jaarsgemiddelden te vergelijken: ABP 8,0%, PME 7,0% en TDV 7,8%. 
Ook hier doen we het dus niet slecht. In 2018 ziet het er echter tot nu toe 
minder goed uit: het eerste halfjaar waren de beleggingsrendementen maar 
1,3% bij ABP, 0,6% bij PME en 0,2% bij TDV. En de rente stijgt ook niet 
echt. Dus of onze BDKG dit jaar nog verder zal stijgen, is twijfelachtig. 
Afwachten maar weer. 
 
Uitvoeringskosten 

Hierover wordt elk jaar iets uitgebreider bericht in 
het jaarverslag. Deze kosten zijn te splitsen in 
pensioenbeheerkosten (uitgedrukt in kosten per 
deelnemer) en vermogensbeheerkosten (uitge-
drukt in procenten van het vermogen).  
De pensioenbeheerkosten zijn bij TDV iets 
gestegen in 2017 (van € 128 naar € 129) en dat 
is zelfs lager dan het veel grotere PME, die zit op          

€ 132. Het gemiddelde voor alle fondsen kwam volgens onderzoeksbureau 
LCP in 2017 uit op € 115. Maar voor TDV is een betere vergelijking, die met 
de mediaan (waarin de grote fondsen niet zo zwaar meewegen) en die is   
€ 312. Daar zitten we dus dik onder.  
 
Vooral bij de kleinste fondsen (daar hoort TDV niet bij!) stijgen deze kosten 
sterk volgens LCP. Vooral door toegenomen regelgeving (bv. 
privacywetgeving en risicomanagement) en door het dalend aantal 
deelnemers stijgen deze kosten. Door te werken met een eigen klein 
pensioenbureau kan TDV relatief goedkoop werken, maar dit wordt wel 
steeds moeilijker. 
 
Vermogensbeheerkosten (incl. transactiekosten) worden grotendeels 
veroorzaakt door de uitbesteding aan adviseurs en vermogensbeheerders. 
Bij TDV stegen deze kosten van 0,54% naar 0,58% in 2017, maar door 
gewijzigde rapportageregels is dit niet helemaal vergelijkbaar. Een veel 

groter fonds als PME betaalde, zoals te 
verwachten is, maar 0,35%. Maar het 
nog veel grotere ABP kwam in 2017 uit 
op 0,65%. Dit heeft ook te maken met 
hoe risicovol er wordt belegd, wat weer 
een hoger rendement moet opleveren. 
Het Nederlands gemiddelde is volgens 
LCP 0,58%, precies evenveel als TDV! 
 



12 

 

Deelnemers 
Het totaal aantal deelnemers nam –zoals elk jaar- af met bijna 3% tot 5.471 
en 51% daarvan is gepensioneerd (bij PME is dat 27%!). Bijna 43% van de 
gepensioneerden is vrouw.  
In 2017 zijn 199 gepensioneerden overleden, 3 waren ouder dan 100 jaar 
(was 5). Van de gepensioneerden zijn er 241 tussen 90 en 100 jaar oud 
(was 246). Het lijkt erop dat we iets minder snel vergrijzen als fonds!  
Een groot deel van de gepensioneerden (43%) ontvangt een bescheiden 
uitkering van maximaal € 2.500 per jaar. 
 
Deskundigheid 
Het bestuur heeft 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. Dit met het oog op de steeds 
toenemende eisen die aan een bestuur van een pensioenfonds worden 

gesteld. Het bestuur doet 
daarom op dit moment 
een soort examen bij 
SPO. In een volgende 
nieuwsbrief zullen we op 
de uitkomsten nader 
terugkomen. In ieder 
geval is er op 11 oktober 
weer een studiedag voor 
het bestuur. 

 
Tenslotte 
Hier herhalen we nagenoeg hetzelfde als we een jaar geleden deden: ons 
fonds presteert beter dan de algemene trend, maar de rente blijft (te) laag, 
de (economische) onzekerheden in de wereld blijven groot, het aantal 
deelnemers blijft dalen. En wat en wanneer gaat de politiek beslissen over 
het nieuwe pensioenstelsel? Te midden van al deze ontwikkelingen blijven 
we de vinger aan de pols houden en u daarover informeren. 
 
Wil Lugtenburg-Sanders 
Barend Hess  
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4. NIEUWS VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN (VO) 
 
Sinds de vorige Nieuwsbrief van de VPP-TDV heeft het VO vier keer 
vergaderd. Het jaarverslag is uitgebreid besproken en in de vergadering 
van 14 juni zijn de bevindingen van het VO aan het bestuur van het fonds 
gepresenteerd. Het volledige verslag vindt u in het jaarverslag van TDV 
over 2017. U kunt dit verslag vinden op de website www.sptdv.nl. Enkele 
zinsneden uit het verslag:  

• Wij maken ons zorgen over de vergrijzing van het fonds. Het aantal 
slapers en gepensioneerden bedraagt zesmaal het aantal deelnemers. 

• Het VO is tot het oordeel gekomen dat het beleid van het bestuur in 
2017 evenwichtig en verantwoord is geweest. 

 
In de juni-vergadering heeft het bestuur de heer Kees Hopma benoemd tot 
VO-lid namens de gepensioneerden en mevrouw Agnes Dauphin tot VO-lid 
namens de werknemers.  
Het VO heeft in september officieel afscheid genomen van Bert van 
Oortmarssen, secretaris en VO-lid namens de werknemers en van Freek 
ter Horst, VO-lid namens de gepensioneerden. Bert is vanaf het begin in 
2007, en Freek vanaf 2009 lid van het VO geweest. Zij werden namens het 
VO en namens het bestuur bedankt voor al hun inspanningen en kregen 
een stoffelijk blijk van waardering. 
 
Het pensioenfonds heeft het communicatieplan bijgewerkt en daarover is 
advies gevraagd aan het VO.  In het advies heeft het VO aangegeven dat 
het vergroten van het pensioenbewustzijn bij de deelnemers niet alleen de 
taak is van het pensioenfonds. Hier is ook een rol weggelegd voor de 
werkgever. Immers het pensioen is een 
belangrijke arbeidsvoorwaarde en de 
werkgever heeft op dat gebied een grote 
verantwoordelijkheid. Het VO geeft het 
bestuur advies om samen met Ardagh 
Metal Packaging BV korte specials op 
papier te maken. Ook zou de website 
geactualiseerd moeten worden. Naast 
deze adviezen heeft het VO positief 
geadviseerd op de aanpassingen. 
 
Kees Hopma 
Marianne van der Marck 
Theo Tysma 
 

http://www.sptdv.nl/
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5. NIEUWS VANUIT DE KNVG 
 
Het kabinet is ruim een half jaar aan de 
slag maar er zijn nog geen grote 
vorderingen gemaakt met een nieuw 
pensioensysteem. Er komen wel 
steeds meer geluiden dat een nieuw 
systeem op collectieve basis moet zijn, 
maar dat individuele potjes zichtbaar 
zouden moeten zijn. De sociale 
partners en de politiek realiseren zich steeds meer dat het bestaande 
pensioensysteem nog zo gek niet is. De KNVG-NVOG organiseren het 
nationale pensioendebat in november. Alle ouderenorganisaties, de sociale 
partners en de zelfs de minister zijn aanwezig. Ter voorbereiding zijn alle 
leden van de verenigingen en deelnemers bij de pensioenfondsen 
gevraagd om aan te geven waaraan een nieuw pensioensysteem moet 
voldoen. De resultaten zullen in het nationale pensioendebat worden 
gepresenteerd. 
 
De gezamenlijke commissie van de KNVG en de NVOG “zorg en welzijn” 
en “wonen werkt” is vertegenwoordigd in de organisatie “Beter Oud”. De 
afgelopen maanden is het toetsingskader gepubliceerd waarin ouderen 
aangeven wat zij zelf belangrijk vinden bij wonen, welzijn en zorg. Verder is 
Wie is Wie in de wijk en de omgeving van een oudere gepubliceerd. Op de 
website https://wieiswie.beteroud.nl/ kan iedereen de belangrijke mensen 
in zijn omgeving invullen en overzichtelijk uitprinten. Zo is voor iedere 
hulpverlener, familielid, vriend of buur direct duidelijk wie gebeld moet 
worden mocht er iets aan de hand zijn. 
De activiteiten van de KNVG-NVOG bij Beter Oud zijn ook de minister niet 
ontgaan en een van de leden van de gezamenlijke commissie van de 
KNVG-NVOG is benoemd in de Raad van de Ouderen om de minister te 
adviseren over ouderenbeleid. 
 

Met de website LoonVoorLater houdt de KNVG alle leden 
en belangstellende op de hoogte van alles dat 
gepubliceerd wordt over pensioenen en over zorg. Iedere 
twee weken wordt door de KNVG een nieuwsbrief 
gezonden aan de lidverenigingen en aan de leden die zich 
hebben aangemeld. Op de website van de KNVG is een 

deel zorg opgenomen waar actuele informatie over ontwikkelingen in de 
zorg kan worden gevonden. 
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In de afgelopen maanden is de samenwerking met de NVOG verdiept en 
de beide besturen hebben de resultaten gepresenteerd in de Algemene 
Leden Vergadering. Beide vergaderingen hebben ingestemd met de 
resultaten tot nu toe en met de verdere uitwerking van de fusie door de 
werkgroep. Er wordt nog steeds vanuit gegaan dat de fusie per 1 januari 
een feit zal zijn 
 
Het doel van de KNVG blijft de belangen van de lidverenigingen en haar 
leden zo sterk mogelijk te behartigen. De voorgenomen fusie met de NVOG 
en de verdieping van de samenwerking met andere ouderenorganisaties 
zorgen ervoor dat de stem van de ouderen in Den Haag steeds duidelijker 
wordt gehoord.  
 
John Schröer 
 

 
6. UIT DE OUDE DOOS 
 
Van de zoon van de heer A. de Roos ontvingen we een aantal documenten 
over TDV en het Pensioenfonds. Onderstaande foto stond in een Pakpost 
van 10 maart 1972. Wellicht herkent u nog enkele van deze mensen. 
Gedelegeerden kennen we overigens al heel lang niet meer. 
De heer De Roos was van 1973 tot zijn pensionering in 1987 Hoofd van het 
Pensioenbureau. In 1997 is hij op 71-jarige leeftijd overleden.
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7. DE NIEUWE PRIVACYWETGEVING 
 
Dit is een onderwerp waarmee vrijwel alle bedrijven en verenigingen heel 
erg mee aan het worstelen zijn. Iedereen die over persoonsgegevens zoals 
adressen, leeftijd en dergelijke beschikt moet daarmee zorgvuldig om gaan. 
Logisch zult u zeggen. Ja dat vinden wij ook. Toch is deze nieuwe 
wetgeving er de oorzaak van dat wij onze administratie mogelijk niet meer 
goed op orde hebben.  
 
Een deel van onze leden heeft een leeftijd bereikt waarop het moeilijk of 
soms zelfs niet meer mogelijk is om adreswijzigingen en dergelijke aan ons 
door te geven. Daardoor komen nieuwsbrieven niet meer aan of ontstaan 
andere misverstanden. In geval van overlijden weten nabestaanden vaak 
niet dat hun vader of moeder lid van onze vereniging was. Het kan dan zo 
maar gebeuren dat wij een half jaar na het overlijden nog contributie van 
hun rekening laten afschrijven. Dat ervaren de nabestaanden en ook wij als 
zeer onaangenaam. 
 
Tot nu toe losten wij dit probleem op dankzij de hulp van het pensioenfonds. 
Het pensioenfonds ontvangt wijzigingen van persoonsgegevens via de 

Gemeenten. Haar administratie is dus altijd 
up-to-date. Het Pensioenfonds vergeleek 
periodiek hun bestand met dat van ons en 
gaf wijzigingen die bij ons nog niet bekend 
waren aan ons door. Handig en heel prettig 
voor alle betrokkenen. Maar dat mag dus 
nu niet meer, tenzij we daarvoor nog een 
slimme oplossing bedenken. Er wordt door 
meerderen diep nagedacht hoe we dit 
probleem op kunnen lossen. Kortom, er 
wordt aan gewerkt! 
 
 

 
 
Nog meer dan voorheen is het dus van belang om 
wijzigingen in persoons- en/of adresgegevens 
direct te melden aan onze ledenadministrateur 
Ruud Ligtenberg, telefoon 0570-631654, e-mail 
ledenadm.vpptdv@gmail.com 
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8. PRINSJESDAG EN GEPENSIONEERDEN 
 

De derde dinsdag 
van september is 
traditiegetrouw het 
feest van de 
getallen. We worden 
overstroomd met 
getallen. Veel zaken 
worden duurder en 
er zijn ook zaken die 
goedkoper worden. 
De afgelopen jaren 
was het meestal zo 

dat gepensioneerden er op achteruit gingen. Volgens de regering moeten 
gepensioneerden er dit keer ook op vooruit gaan. We hebben daarom in 
één van de vele lijstjes die na Prinsjesdag worden gepresenteerd de punten 
die voor gepensioneerden van belang kunnen zijn op een rij gezet.  
 
De pluspunten zijn: 

• Belasting op spaargeld gaat naar beneden, dat wil zeggen voor mensen 
met een vermogen boven het vrijgestelde bedrag van € 30.000. Daar 
beneden blijft het belastingvrij. 

• De ouderenkorting gaat omhoog en wordt deels inkomensafhankelijk. 

• De zorgtoeslag gaat omhoog. 

• De vermogensbijtelling voor mensen die in een zorginstelling verblijven 
gaat naar beneden. 

 
De minpunten zijn: 

• De zorgpremie gaat omhoog. 

• Zorgkosten worden minder aftrekbaar.  

• De huurtoeslag gaat omlaag. 

• De energienota wordt hoger. 

• De Gemeentelijke belastingen gaan omhoog. 

• Het lage btw-tarief gaat omhoog. Dat betekent dat onder meer de 
kapper en de fietsenmaker, sommige boodschappen, medicijnen en 
hulpmiddelen duurder worden. 

• De meeste pensioenen zullen niet volledig geïndexeerd worden. 
Sommige pensioenfondsen zullen zelfs moeten korten. 

 
 



18 

 

Volgens het NIBUD klopt de bewering van de overheid dat de 
gepensioneerden er op vooruit zullen gaan, maar wel minder op vooruit dan 

werkenden. Hoeveel we er 
op vooruit gaan is niet 
duidelijk. De berekeningen 
die we hebben gezien 
variëren van 0,3% tot 
enkele procenten. 
Opvallend is dat mensen 
met een hoog pensioen er 
meer op vooruit gaan dan 
die met een laag pensioen. 
We hebben duidelijk geen 
socialistische regering! 
 
 

bron: SZW 

 

 

 
 

Inkomen In 2019 

AOW, alleenstaand +1% 

AOW + €10.000, alleenstaand +1,2% 

AOW, paar +1,1% 

AOW + €10.000, paar +1% 

AOW + €30.000, paar +2,7% 
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Privacyverklaring 
 

Met ingang van 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Deze geldt ook voor 

onze vereniging. Vandaar dat wij u informeren over hoe wij met uw 
persoonsgegevens omgaan. 

 
Bij uw aanmelding als lid hebt u ons een aantal persoonsgegevens 

verstrekt. Wij hebben deze nodig om onze leden te kunnen 
identificeren, schriftelijk of digitaal van informatie te voorzien en om de 

contributie te innen. 
 

Uw gegevens zullen wij uitsluitend voor interne doeleinden gebruiken 
en nooit zonder uw toestemming aan commerciële of andere externe 

partijen verstrekken. 
 

Als lid heeft u het recht om inzicht te vragen over welke 
persoonsgegevens wij beschikken. U kunt deze vraag richten aan onze 

ledenadministrateur of aan de secretaris. 
 

E-mail:  Ledenadm.vpptdv@gmail.com     Telefoon: 0570-631654 
E-mail:  Secretariaat.vpptdv@gmail.com Telefoon: 0575-491224 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Ledenadm.vpptdv@gmail.com
mailto:Secretariaat.vpptdv@gmail.com
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