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Gaat u verhuizen? 

Of wijzigt er iets aan uw persoonsgegevens? 
 
 

Geef dit door aan  
onze ledenadministratie! 

 
Bedankt. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VPP-TDV 
Postbus 65, 7400 AB Deventer 
 
Bankrekeningnummer NL39 RABO 0377 7978 63 
 
 
Secretariaat en redactie nieuwsbrief:   

Gerrit Groot Wassink, 0575-491224 
 secretariaat.vpptdv@gmail.com 
 
Ledenadministratie:   

Ruud Ligtenberg, 0570-631654 
 ledenadm.vpptdv@gmail.com 
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1. UITNODIGING VOOR ALG. LEDENVERGADERING 2020 
 
Graag nodigen we u uit voor de algemene ledenvergadering, die zal worden 
gehouden op donderdag 23 april 2020 in de kantine van Trivium 
Packaging, 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 Trivium Packaging Nederland over de gang van zaken in 
de onderneming.  

 
2. Presentatie door de heer T.W.F. Hillen, directeur van het Pensioenfonds 

TDV.  
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3. Officieel gedeelte van de Algemene Leden Vergadering 

a. Opening 
b. Mededelingen  
c. Verslag ALV 2019 (zie nieuwsbrief okt. 2019) 
d. Jaarverslag 2019 (pagina 4)   
e. Jaarrekening 2019 en begroting 2020 (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 
 

 
 

 

 
 
 

 

Tijdens de Algemene Leden-
vergadering 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.  
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2. VAN DE BESTUURSTAFEL 
 
Vandaag vroeg ik mij, na weer een bericht over onze pensioenen, af: van 
hoeveel kanten kun je naar dit pensioenprobleem kijken? 
 
In het bericht van de ABN-AMRO kwamen twee kanten aan 
bod. Allereerst natuurlijk de economische kant van de 
pensioenen. Met de huidige lage en soms zelfs negatieve 
rente moeten pensioenfondsen heel grote bedragen als 
vermogen aanhouden om alle pensioenen in de toekomst uit 
te kunnen keren. Dat zou er economisch gezien toe moeten leiden, dat er 
definitief gekort gaat worden op de uitkeringen van de pensioenfondsen.  
 
Maar daarmee komen we meteen op de tweede kant van de 
zaak.  Is dat korten politiek wel haalbaar? Vanuit de politiek 
geredeneerd zit er op dit moment geen politieke partij op te 
wachten om over bovengenoemde economische kant nu een 
besluit te nemen. Begin 2021 zijn er nieuwe verkiezingen en 
dan lijkt het partijen niet handig om al die gepensioneerden hiermee te 
confronteren. Kiezers zal het zeker niet opleveren! Dus schuiven ze het 
probleem van de pensioenen voor zich uit tot na de verkiezingen! 
 
En is er ook nog een derde kant?  
Wat mij betreft is het interessant om de studies van de 
Europese Centrale Bank te volgen. Mevrouw Lagarde heeft 
aangekondigd dit jaar te benutten om het financiële beleid van 
de ECB te evalueren. Dat doet ze omdat er nogal wat 
directeuren van centrale banken het oneens zijn met het 
beleid van de laatste jaren. De uitvoering van dat beleid heeft 
niet gebracht wat men ervan had verwacht. De beoogde 
doelstelling van 2% inflatie wordt niet gehaald. Die evaluatie is voor het 
einde van het jaar klaar. Dat zou wel eens kunnen betekenen dat het 
opkoopprogramma snel wordt beëindigd. Zou zo maar goed kunnen zijn 
voor de renteontwikkeling! Afwachten dus. 
 
Ons pensioenfonds verdient een groot compliment, 
dat ze ook onder deze omstandigheden toch nog een 
klein percentage indexering mogelijk heeft gemaakt.  
 
Ton Bargeman 
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3. JAARVERSLAG 2019 
 
Bestuursvergaderingen 
In 2019 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 
uitgenodigd. Dit zijn Barend Hess en Wil Lugtenburg-Sanders. 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 taken/functies worden 
door bestuursleden van onze 

vereniging uitgeoefend. Onze VO-afgevaardigden in 2019 waren Theo 
Tysma, Marianne van der Marck en Kees Hopma. Voor wat betreft de 
contacten met de KNVG en PUSH is dit al een aantal jaren John Schröer. 
 
Algemene Leden Vergadering 
Op 16 april 2019 werd in de kantine van het Deventer productiebedrijf de 
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. Circa 75 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. Na afloop is er onder het 
genot van een hapje en een drankje uitgebreid nagepraat.  
 
Samenstelling bestuur 
Op de ALV van 16 april zijn Ruud Ligtenberg en Kees Verster benoemd tot 
bestuurslid. Zij nemen de plaats in van de in 2018 afgetreden bestuursleden 
Ben Tomassen en Freek ter Horst.   
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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 

• Ruud Ligtenberg, bestuurslid 

• Kees Verster, bestuurslid. 
 
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. In 
wisselende samenstelling worden de bijeenkomsten hiervan bijgewoond.  
 
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. 
Zoals gebruikelijk verschenen in 2019 de nieuwsbrieven in maart en 
oktober.  
 
Pensioenmail VPP-TDV 
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, overheids-
plannen en over de reactie van de KNVG hierop. 
Bijna 300 van onze leden hebben zich voor deze e-
mailservice opgegeven. Ontvangt u deze berichten 
nog niet, geef dan uw e-mailadres door aan 
secretariaat.vpptdv@gmail.com. 
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Website 
Op de website 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. De website wordt nog steeds verzorgd door het voormalige 
bestuurslid Ben Tomassen.  
 
Leden 
De dalende trend van het ledental heeft zich ook in 2019 voortgezet. We 
begonnen 2019 met 737 leden en eindigden het jaar met 705 leden. We 
ontvingen 40 afmeldingen, waarvan het overgrote deel het overlijden van 
het lid betrof. We konden 8 nieuwe leden begroeten. 
 
KNVG 
Evenals voorgaande jaren was in 2019 onze vereniging lid van de KNVG, 
de koepel die de belangen van gepensioneerden bij de overheid en andere 
landelijke organisaties behartigt. 
 
 Per 1 januari 2020 is de KNVG 
gefuseerd met de NVOG om samen 
een steviger gesprekspartner te zijn 
van de overheid. De fusievereniging 
zal opereren onder de naam Koepel 
Gepensioneerden (KG).   
 
PUSH 
Daarnaast is onze vereniging ook nog steeds aangesloten bij PUSH, een 
overlegorgaan waarin o.a. de gepensioneerdenverenigingen van Philips, 
Unilever, Shell en Hoogovens participeren. De belangrijkste reden van het 
voortbestaan van PUSH is het kritisch kijken naar het functioneren van de 
KNVG en de nieuwe koepel KG.  
 
Gerrit Groot Wassink 
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4. JAARREKENING 2019 EN BEGROTING 2020 
 

BEDRAGEN IN EURO'S     

       
INKOMSTEN      

   Rekening Rekening Begroting Begroting 

   2018 2019 2019 2020 

       
Contributie bijdragen leden 5.577 5.300 5.400 5.050 

Rente    8 3 0 0 

   5.585 5.303 5.400 5.050 

       

       
UITGAVEN       

   Rekening Rekening Begroting Begroting 

   2018 2019 2019 2020 

       
Nieuwsbrieven drukken 2.133 2.302 2.250 2.350 

Nieuwsbrieven porti  1.068 1.171 1.100 1.250 

Adm. en secretariaat  724 608 800 650 

KNVG   965 931 1.150 1.100 

Opleidingen  0 0 0 0 

Overige   1.108 1.051 1.100 1.100 

Saldo   -413 -760 -1.000 -1.400 

   5.585 5.303 5.400 5.050 

 
 

 
 

   Balans per 31 december   

         
Debet   2018 2019       2018 2019 

Rekening Courant 3.674 4.637  Vermogen  13.792 13.032 

Rendementsrekening 35.118 35.122  Weerstandsfonds 25.000 25.000 

     Schulden kort       1.727 

         

  38.792 39.759    38.792 39.759 
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Toelichting op jaarrekening 2019 
 
Het jaar 2019 eindigde met een negatief resultaat van € -760 tegenover een 
verlies van € -413 in 2018 en een begroting van   € -1.000.  
 
De trend van een dalende contributieontvangst zette zich 
onverminderd voort. Zij bedroeg € 5.300, € 277 minder dan 
in 2018, hetgeen overeenkomt met de contributie van 37 
leden. (In 2018 daalde het ledenaantal met 32). 
 
De kosten van het drukken en verzenden van de 
nieuwsbrief bedroegen een kleine € 300 meer dan in 2018. De kosten van 
administratie en secretariaat daarentegen waren een ruime € 100 minder 
dan in 2018. 
Door het dalende ledenaantal van onze vereniging kwam de contributie 
voor de KNVG kwam iets lager uit dan in 2018. Op het gebied van opleiding 
van bestuursleden zijn in 2019 geen kosten gemaakt.  
 
De overige kosten lagen op hetzelfde niveau als in 2018. Deze kosten 
bestaan hoofdzakelijk uit reiskosten van bestuursleden, onder andere voor 
bezoeken van landelijke vergaderingen op het gebied van pensioenen.  
 
Samenvattend kunnen we concluderen dat de toename van het verlies 
grotendeels veroorzaakt wordt door de daling van het aantal leden. 
Zoals afgesproken 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 € 13.032,- 
Omdat er nog een behoorlijk vrij beschikbaar vermogen is, ziet het bestuur 
geen aanleiding tot verhoging van de contributie. 
 
Toelichting op de begroting 2020 
 
In de begroting 2020 wordt een verlies verwacht van € 1400. 
De toename van het verlies wordt veroorzaakt door een 
verdere daling van het aantal leden, verwachte 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 2020.  
 
Kees Hopma 

 

Daling leden 
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5. BESTUURSMUTATIES 
 
Dit jaar is Theo Tysma aftredend.  Theo heeft 
aangegeven voor een volgende periode beschikbaar te 
zijn. Theo speelt een belangrijke rol binnen ons bestuur 
en is een van onze afgevaardigden in het 
Verantwoordingsorgaan (VO). Het bestuur draagt hem 
dan ook voor herverkiezing voor.  
 
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 

Indexatie en premie 

In de Pensioenblik van februari heeft u al kunnen lezen waarom het bestuur 
voor de derde keer op rij een beperkte indexatie (toeslag) kon toekennen. 
Dit keer van 0,5% voor gepensioneerden en 0,71% voor werknemers. Wel 
mooi, maar voor ons is dat maar bijna 20% van de prijsstijging van 2,51% 
in 2019. De indexatieachterstand vanaf 2008 tot 2020 is daardoor verder 
opgelopen tot ongeveer 18,5% voor gepensioneerden. En dat is dus 12 jaar 
lang 1,5% gemiddeld per jaar minder dan de doelstelling van het 
pensioenfonds. Of we dit ooit nog eens gaan inhalen lijkt wel erg 
onwaarschijnlijk. De berekening van de indexatie voor werknemers is 
gebaseerd op de loonstijging (rond 9% over 2019, 2020 en 2021) en was 
dit keer een hele rekenpartij: zie de toelichting in de Pensioenblik. Ons 
eerder gedane voorstel om voortaan voor actieven en gepensioneerden 
eenzelfde indexatie te hanteren op basis van de prijsstijging (simpeler en 
eerlijker) wordt helaas niet door de meerderheid van het bestuur gesteund. 
Bij vele fondsen (o.a. ABP en PME) wordt dit al jaren zo gedaan. Het zou 
ons van veel discussie verlossen.  

De vaststelling van de premie voor werkgever en 
werknemers gaf dit jaar eveneens aanleiding tot veel 
discussie. De laatste jaren was de premie nagenoeg 
kostendekkend. De zogenaamde premiedekkingsgraad 
(die eigenlijk 100% moet zijn) was rond de 98%. De 

Theo Tysma 
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premie was in 2019 33% maar door de sterk gedaalde rente vorig jaar, zou 
dit percentage flink omhoog moeten in 2020. De werkgever wil – en dit is 
een jarenlange afspraak met de werknemers - echter niet meer betalen dan 
twee keer de werknemerspremie. En deze mag weer niet hoger zijn dan de 
werknemerspremie bij PME. Een forse premiestijging voor werknemers 
vindt het bestuur na een lange discussie niet wenselijk en niet uitlegbaar op 
dit moment. Onze premie is relatief hoog vergeleken met vele andere 
fondsen (bij PME bv 22,7%). Wij zijn als uw vertegenwoordigers daar mee 
akkoord gegaan, vooral in de wetenschap, dat hoe dan ook over een paar 
jaar een nieuw pensioenstelsel moet worden ingevoerd. En de regels ook 
op dit punt er dan anders gaan uitzien. Het berekeningssysteem van de 
premie moest daarvoor nu gewijzigd worden en dit mag volgens de DNB-
regels. De totale premie 2020 komt nu uit op 32,3% en geldt minimaal voor 
de komende twee jaar. De premiedekkingsgraad zakt daardoor wel fors 
naar ca. 80% in 2020. Dit betekent dat het premietekort ten koste gaat van 
de dekkingsgraad, in 2020 scheelt dit ongeveer 0,8%-punt. Dus wel minder 
kans op indexatie. Wij zullen goed in de gaten blijven houden dat dit niet 
onevenredig nadelig voor gepensioneerden uitpakt. 

Dekkingsgraad 

De werkelijke dekkingsgraad daalde in 2019 eerst sterk door vooral de 
lagere rente, maar in het vierde kwartaal trad een stijging op, vooral door 
stijgende beurskoersen. TDV had op 31 dec. 2019 een dekkingsgraad van 
116,4%, aanzienlijk beter dan PME (98,7%) en ABP (97,8%) en ook hoger 
dan eind 2018 (112,1%). Maar de beleidsdekkingsgraad zakte wel: van 
118,6% naar 113,0%. Dit was nog genoeg om een kleine indexatie te 
kunnen betalen. De beleidsdekkingsgraad van PME (96,9%) en ABP 
(95,8%) is veel lager en zij zitten dan ook diep in de gevarenzone voor een 
pensioenkorting in 2021. Bij ons is dit gelukkig niet aan de orde. Het jaar 
2020 zijn we overigens niet goed begonnen: onze dekkingsgraad zakte in 
januari van 116,4% naar 113,2%, net zoals bij de meeste andere fondsen. 
Lagere rente en onzekere tijden (coronavirus!) zijn de oorzaken, het blijft 
onzeker. 

De eerste resultaten van 2019 van ons fonds 

Hoewel het jaarverslag nog lang niet klaar is, zijn er al wel wat uitkomsten 
te melden. Het beleggingsrendement was in 2018 nog negatief (-3,1%), 
maar in 2019 maar liefst 18% in de plus! Net zoals bij PME (ook +18%) en 
ABP (+16,8%). Vooral door aandelenkoersen, die met wel 25% zijn 
gestegen. Dat de beleidsdekkingsgraad door de sterk gedaalde rekenrente  
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(van 1,3% naar maar ca. 
0,4% eind 2019) toch met 
bijna 6 punten zakte, is echt 
niet meer uit te leggen! Een 
rentestijging verwacht bijna 
niemand de komende jaren, 
dus een verbetering moet 
echt uit de beleggingsrendementen komen. Met alle onzekerheden van 
dien. Het aantal deelnemers van pensioenfonds TDV daalde in lijn met 
vorige jaren met ca. 4%, ook het aantal gepensioneerden. Het aantal 
gepensioneerden was eind 2019: 2.578. En dat is weer ongunstig voor de 
kosten per deelnemer, die de laatste jaren stijgende zijn. 

Herstelplan 2020-2029 

Omdat ons fonds nog ver onder de vereiste 
dekkingsgraad van 124% zit, moeten we voor DNB weer 
een herstelplan maken voor de komende 10 jaar. Met 
allerlei aannames over b.v. de inflatie (2%) en het te 
behalen beleggingsrendement (3,0%, was vorige keer 
3,6%) kunnen we wel aantonen dat we binnen 10 jaar op 
die 124% uitkomen. Maar dat is nog ver weg. Interessanter is de 
voorspelling dat we in 2021 weer gedeeltelijk zouden kunnen indexeren en 
wel 1,3% van de 2% prijsstijging). Maar alles onder voorbehoud natuurlijk. 

ALM-studie 

Dit is een uitgebreide studie, uitgevoerd door een externe partij (de 
raadgevend actuaris van het fonds), met als doel om de risicohouding en 
het daarop gebaseerde beleggingsbeleid om de paar jaar opnieuw te 
beoordelen. Het bestuur heeft dit in 2019 gedaan. Aan de hand van 
modellen en scenario’s worden de risico’s van diverse strategieën in kaart 
gebracht. Overleg met het VO (Verantwoordingsorgaan), de GOR 
(werknemersachterban) en de VPP-TDV heeft plaats gevonden. De 
uiteindelijke conclusie was dat de huidige beleggingsmix (verhouding 
tussen aandelen, obligaties, vastgoed en overige) gehandhaafd blijft. We 
gaan ongeveer dezelfde risico’s nemen, als we de laatste jaren hebben 
gedaan. Dit is in lijn met de wens van de achterbannen. 

We blijven namens u de ontwikkelingen volgen. Benader ons gerust, als u 
vragen of suggesties heeft.   

Barend Hess en Wil Lugtenburg 

Dekkingsgraad =      Bezittingen       x 100% 
                               Verplichtingen 
 
Elke maand wordt de dekkingsgraad 
uitgerekend. De beleidsdekkingsgraad is het 
gemiddelde van de afgelopen 12 maanden. 
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7. NIEUWS VAN HET VERANTWOORDINGS ORGAAN 
 
Het VO heeft sinds de vorige Nieuwsbrief maar één keer vergaderd. Dat 
was op 4 december in Hoogeveen, voorafgegaan door een rondleiding o.l.v. 
Jan-Henk Soenveld en een lunch. 
 
Op de agenda stonden drie adviesaanvragen:  

• Het benoemen van een nieuw lid van de Visitatie Commissie. Het 
VO heeft een voorkeur uitgesproken voor de heer Heemskerk 
vanwege zijn ervaring en pensioenkennis als directeur van 
pensioenfonds Thales.  

• Een voortzetting van de huidige uitvoeringsovereenkomst voor de 
jaren 2020 en 2021 met Trivium Packaging.  De inhoud is vrijwel 
ongewijzigd. Reden voor het VO om een positief advies uit te 
brengen. 

• De pensioenpremie voor 2020 in combinatie met een wijziging van 
methodiek. 

 
Door de sterke stijging van de salarissen in de metaal-cao, een toename 
van het aantal actieve deelnemers van Trivium Packaging en de daling van 
de rente zou de gedempte premie voor 2020 sterk toenemen van €8,8 tot € 
10,5 miljoen. De werkgever heeft echter een maximum gesteld van € 9,5 
miljoen.  
 
Dit door de werkgever gestelde maximum heeft tot gevolg dat TDV niet kan 
voldoen aan de wettelijke eis dat de te ontvangen premie tenminste gelijk 
moet zijn aan de kostendekkende gedempte premie.  
 
Om toch te voldoen aan deze wettelijke verplichting heeft het bestuur vier 
oplossingen onder de loep genomen:  

1. Verlaging van de pensioenopbouw voor de actieve deelnemers  
2. verhoging van de premie voor de werknemers  
3. Een nog hogere bijdrage van de werkgever en als laatste 
4. Een wijziging van de premiemethodiek  

 
De eerste drie oplossingen lijken op dit moment niet haalbaar. TDV zou 
bijvoorbeeld het risico lopen dat zij niet meer voldoet aan de voorwaarden 
voor vrijstelling van deelname aan het pensioenfonds PME.  
Het bestuur ziet de enige oplossing in de vierde mogelijkheid: overstappen 
naar een andere methodiek van premieberekening, namelijk die op basis 
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van het verwachte rendement. 
Dat zal dan zijn het verwachte 
rendement uit de ALM-studie 
die in 2019 is uitgevoerd.  

 
Bij de nieuwe methodiek is het 
de bedoeling de premie vast te 
stellen op het maximum dat de 
werkgever heeft gesteld, 
tweemaal de bijdrage van de 
werknemers. Bij een premie-
percentage van 32,3% wordt dit maximum bereikt. De werknemers betalen 
in 2020 hetzelfde premiepercentage dat het PME vraagt, nameljjk 10,89%.  
 
De premiedekkingsgraad van TDV behoort in 2020 nog steeds tot de 
hoogste van de Nederlandse pensioenfondsen. Op dit moment verlaagt 
vrijwel geen enkel fonds de pensioenopbouw, de premie van veel fondsen 
(ook PME) is lager dan die van TDV. 
Dit alles is reden voor het VO om positief te adviseren over de nieuwe 
methodiek en over het vaststellen van de premie op het door de werkgever 
gestelde maximum. 
 
Tenslotte heeft het VO in deze vergadering uitgebreid van gedachten 
gewisseld met voorzitter Freddy Terpstra, daarbij speelde het onderwerp 
evenwichtige belangenafweging een belangrijke rol. 

 
De gepensioneerden in het VO:                                                                                                                  
Kees Hopma                                                                                                                                          
Marianne van der Marck                                                                                                                               
Theo Tysma 
 

 

8. ONTWIKKELINGEN IN PENSIOENLAND 

Het pensioenakkoord staat steeds meer onder druk. De minister heeft erg 
veel moeite om de betrokken verschillende partijen bij elkaar te brengen. 
Met name de lage rente die doorwerkt in een lage rekenrente maakt het 
voor de minister steeds moeilijker om afspraken te maken. De planning van 
de onderhandelingen loopt uit en er is een risico dat het de minister deze 
kabinetsperiode niet zal lukken om tot een nieuw systeem te komen.  Het 
afgelopen jaar is door alle pensioenfondsen een heel hoog rendement 
gemaakt en de pensioenpot is met bijna 300 miljard toegenomen tot 1700 

De term asset liability management (ALM) 
wordt gebruikt in de beleggerswereld 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 
organisatie. Het uitvoeren van een ALM-
studie kan een pensioenfonds behulpzaam 
zijn bij het kiezen van de juiste 
beleggingsmix. U las daar meer over in 
Nieuwsbrief nr. 51 van oktober jl. 
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miljard. De KNVG en sinds januari de nieuwe Koepel Gepensioneerden 
heeft er voortdurend bij minister Koolmees op aangedrongen de rekenrente 
te meer in lijn te brengen met het werkelijke gemiddelde rendement die de 
pensioenfondsen ieder jaar opnieuw behalen. De minister en in zijn kielzog 
de Nederlandse Bank hielden in de onderhandelingen onverkort vast aan 
de lage rekenrente, maar nu lijkt de minister te gaan bewegen. Wellicht dat 
dit helpt om nog deze kabinetsperiode tot een nieuw pensioensysteem te 
komen. 
 
John Schröer 
 

9. KOEPEL GEPENSIONEERDEN 
 
Per 1 januari is de KNVG opgegaan in de nieuwe Koepel Gepensioneerden, 
een organisatie die lidverenigingen met 300.000 gepensioneerden 
vertegenwoordigt. Er wordt nog gezocht naar een nieuwe voorzitter en deze 
functie wordt voorlopig waargenomen door de beide voorzitters van de 
KNVG en de NVOG, de voorlopers van de KG. 
 
De nieuwe koepel is voortvarend aan de slag gegaan. De beide voorzitters 
nemen deel aan de onderhandelingen over een nieuw pensioensysteem 
vanuit de adviescommissie. Inmiddels neemt de koepel deel aan de SER in 
de expertgroep pensioenen. Met twee leden in het adviescollege Raad van 
Ouderen wordt vanuit de KG gevraagd en ongevraagd advies gegeven aan 
de ministers op het gebied van zorg en ouderenbeleid.  
 
Veel aandacht van de KG gaat uit naar wonen, welzijn en zorg. Dit zijn 
onderwerpen die veel effect hebben op het waardig oud worden. De 
vergrijzende samenleving vraagt om deze zaken beter te gaan organiseren 
zodat ook in de komende 20 jaar gepensioneerden volwaardig aan de 
maatschappij kunnen blijven deelnemen. De nieuwe koepel werkt als 
vertegenwoordiger van gepensioneerden met de ministeries van minister 
Bruins en minister de Jonge aan veranderingen in de organisatie van de 
zorg en welzijn om zo de belangen van gepensioneerden te behartigen. 
De komende laatste periode van dit kabinet wordt spannend. De ministers 
willen leveren en dit zal veel vragen van de nieuwe KG.  
 

John Schröer 
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12. UIT DE OUDE DOOS 
 
Onze oproep om oude foto’s en verhalen uit het verleden heeft al de nodige 
respons opgeleverd. We ontvingen foto’s van Jan Haagsma (Drentina) en 
Lub Vlastra (Customer Service Engineering). Verder gaf Leeuwarden een 
prachtig boek uit ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan. En dan was 
er ook nog de Blikexpositie in De Waag te Deventer. Dit alles geeft ons de 
mogelijkheid om, als daar plaats voor is, de komende nieuwsbrieven wat op 
te fleuren. Deze editie geeft daarvan al een klein voorproefje.  
 
Maar meer materiaal blijft van harte welkom. We willen de komende jaren 
graag regelmatig van alle vestigingen wat publiceren. Dus heb je nog foto’s 
of andere interessante dingen neem even contact op met Gerrit Groot 
Wassink, tel. 0575-491224, e-mail secretariaat.vpptdv@gmail.com of met 
een van onze andere bestuursleden.   

Op bovenstaande foto uit begin 70-er jaren zien we prinses Beatrix en 
prins Claus tijdens hun bezoek aan fabriek Hoogeveen.  
 
Uit archief van Jan Haagsma  

mailto:secretariaat.vpptdv@gmail.com
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Blikexpositie in De Waag te Deventer 

In de vorige nieuwsbrief kondigden we aan dat er een blikexpositie in De 

Waag zou komen van medio oktober tot eind februari. Het bleek een 

prachtige expositie met uiteraard heel veel mooi gedecoreerde oude (en ook 

nieuwe) blikken. Er waren ook korte filmpjes over de geschiedenis van TDV 

en de recycling van blik. Doordat ook wanden waren gecreëerd van blikken, 

wandelde je letterlijk door het blik. Heel bijzonder vond ik het schilderij 

gemaakt door F.V. Fontein met daarop in het midden Frits Drijver met achter 

hem Joop Breuker, de eerste werknemer van T&D en op de voorgrond van 

links naar rechts Joop Wagener, de commerciële rechterhand van Drijver, 

Bernard Brand de loopjongen in de Möllestroate, die later hoofd van de 

boekhouding zou worden en Ben ter Haar die Drijver in de zestiger jaren 

zou opvolgen als president-directeur.   
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Vlnr. De heren Frank van Orden, Jan Veldhoen en Max Driessen op een receptie. 
 
Foto uit archief van Lub Vlastra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleine Mieke wou een brief aan oma schrijven. 
 
Ze schreef: "lieve oma, ik schrijf heel langzaam 

omdat ik weet dat u niet snel kan lezen." 
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Ledenadministratie 

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

