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ALGEMENE LEDENVERGADERING STEUNT BESTUURSBELEID
Op 8 mei 2014 vond in de Vught de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Vereniging

van Gepensioneerden Campina (VGC) plaats. Er was een goede opkomst, ruim 120 leden
waren aanwezig. De gebruikelijke agendapunten als vaststellen jaarrekening 2013 en begroting
2014 werden afgewerkt met daarbij het voorstel om de jaarlijkse contributie vooralsnog op € 16
te handhaven.
Kees de Ridder, bestuurslid van het Pensioenfonds Campina, gaf een uiteenzetting over
dekkingsgraad, herstelplan en de Wet Versterking Bestuur die op 1 juli aanstaande in werking
treedt. Daarna ging voorzitter Ben Reusken in op het beleid voor 2014. De werkgever Friesland
Campina heeft de Uitvoeringsovereenkomst met het Pensioenfonds Campina per 1 januari 2015
opgezegd waardoor er schade zal ontstaan voor de gepensioneerden. Het bestuur van VGC
stelt zich ten doel om alles in het werk te stellen om deze schade voor de gepensioneerden
gecompenseerd te krijgen. De algemene ledenvergadering verleende het bestuur unaniem
steun om het hiervoor geformuleerde stappenplan in werking te stellen.

1

Als sluitstuk van de vergadering was er een gezellig samenzijn onder het genot van een VGCdrankje en een gezamenlijke lunch.

ACTUELE SITUATIE
In onze vorige Nieuwsbrief hebben we u kunnen melden dat onze pensioenen in 2014 niet gekort hoefden te worden.
Dat was goed nieuws. Sinds eind vorig jaar is de dekkingsgraad verder gestegen. Op 31 december 2013 bedroeg de
dekkingsgraad 104,8% en per 31 mei 2014 is deze belangrijke indicator opgelopen tot 106,9%. Maar naast dit goede
nieuws zijn er ontwikkelingen die het bestuur van VGC de nodige zorgen baren. In deze Nieuwsbrief gaan we hier
nader op in.
Opzegging uitvoeringsovereenkomst
Friesland Campina heeft de uitvoeringsovereenkomst met het Pensioenfonds Campina opgezegd en samen met de
vakbonden wordt een nieuw bedrijfstakpensioenfonds in de steigers gezet. Voor de vakbonden is deze nieuwe opzet
voor wat betreft hun invloed van groot belang omdat de bonden in een bedrijfstakpensioenfonds een véél grotere
zeggenschap hebben dan bij een verzekerde regeling (Avéro) of bij een ondernemingspensioenfonds zoals het onze.
Het negatieve gevolg van de opzegging is dat het Pensioenfonds Campina inkomsten uit premies die tot op heden
door Friesland Campina werden betaald, in de toekomst gaat missen. De rechten van de actieven die tot op heden
zijn opgebouwd, blijven wel in het Pensioenfonds Campina. De indexering van hun opgebouwde rechten tijdens de
actieve periode, wordt elders ondergebracht. Daar staat wel tegenover dat gedurende de actieve periode door het
Pensioenfonds Campina voor deze groep personen niet hoeft te worden geïndexeerd en er wel
beleggingsopbrengsten binnen komen. Deze beleggingsopbrengsten zijn echter wel hard nodig om in de toekomst de
indexering te financieren als de rechten op pensioen zijn ingegaan. Bovendien lopen we ook het risico van negatieve
opbrengsten zoals in 2008. Het Pensioenfonds Campina heeft de onderhandelingen over de gevolgen van de
opzegging met Friesland Campina opgestart.
Een ander gevolg van de opzegging van de Uitvoeringsovereenkomst betreft de kosten van het Pensioenbureau in
Woerden (personeel, huisvesting, enzovoorts). Tot op heden werden deze kosten door Friesland Campina betaald.
Door de opzegging komt hier een einde aan. Ook dit betekent een aanzienlijke schade voor het Pensioenfonds
Campina, dus voor de gepensioneerden.
Wet Versterking Bestuur
Per 1 juli treedt de Wet Versterking Bestuur in werking en per 1 januari 2015 wordt de vernieuwde Pensioenwet van
kracht. De Wet Versterking Bestuur heeft voor het Pensioenfonds Campina tot gevolg dat de samenstelling van het
Bestuur en van het Verantwoordingsorgaan belangrijke wijzigingen ondergaan. In het bestuur van het Pensioenfonds
Campina is overeenstemming over de stemverhoudingen en daardoor komt er, ondanks de gewijzigde zetelverdeling
(gepensioneerden moeten een zetel inleveren), geen verandering in de huidige zeggenschapsverhoudingen. Hoewel
Friesland Campina de Uitvoeringsovereenkomst heeft opgezegd, wil Friesland Campina wel in het Bestuur van het
Pensioenfonds Campina zitting blijven houden. In de laatste Algemene Ledenvergadering van VGC is dit onderwerp
uitvoerig toegelicht. Een nieuwe ontwikkeling is echter het feit dat de Nederlandse Bank (DNB), als wettelijke
toezichthouder, een andere stemverhouding dan de zetelverdeling niet vindt passen binnen de nieuwe wet. De wet
zelf echter zegt hier niets over en er is inmiddels op landelijk hoog politiek niveau discussie ontstaan of een
afwijkende stemverhouding nu wel of niet mag. Het probleem is ontstaan uit het verschil tussen de
bestuurssamenstelling van de bedrijfstakpensioenfondsen enerzijds en de ondernemingspensioenfondsen anderzijds.
Bij de ondernemingspensioenfondsen was het al een zestal jaren gebruikelijk dat gepensioneerden
vertegenwoordigd waren in de besturen. Bij bedrijfstakpensioenfondsen was dit niet het geval. De nieuwe wet heet
daarom ook “versterking bestuur” omdat nu ook bij de bedrijfstakpensioenfondsen gepensioneerden in het bestuur
komen. De bestaande partijen (werkgevers en vakbonden) hebben echter kunnen bewerkstelligen dat het aantal
gepensioneerden maximaal 25% van het totale aantal bestuursleden mag zijn. Dit levert bij de ondernemingsfondsen
een probleem op omdat daar meestal een ruimer percentage gepensioneerden in de besturen zitten. De
oorspronkelijke belangenbehartigers –de Vereniging voor de Bedrijfstakpensioenfondsen (VB) en de Vereniging voor
de Ondernemingsfondsen (OPF) zijn enkele jaren geleden gefuseerd en opgegaan in de huidige Pensioenfederatie
Binnen deze federatie is een compromis gevonden: minder zetels, maar het ondersteunen van een andere
stemverhouding. DNB is het daar blijkbaar niet mee eens en wil uitsluitend in zéér bijzondere gevallen dit toestaan.
Wij als VGC vinden dat onze overeenkomst met het Pensioenfonds Campina en Friesland Campina waarin de
zetelverdeling is vastgelegd, zo’n bijzondere situatie is. Door de stemverhoudingen nu te stabiliseren op het niveau
van vòòr de inwerkingtreding van de nieuwe wet, verandert wel het zetelaantal maar niet de invloed. De gesprekken
hierover gaan verder.
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Nieuwe Pensioenwet
Staatssecretaris Klijnsma heeft inmiddels haar voorstel voor de toekomst van de pensioenen in een wetsvoorstel
aan het parlement voorgelegd. Voor de actieven betekent dit een minder ruime opbouw en voor de
gepensioneerden een bijna afstel van indexering. Door de strenge eisen voor de buffers wordt (volledig) indexeren
bijna onmogelijk. Politiek lijkt er voldoende draagvlak in het parlement om de voorstellen nog voor het einde van
het jaar te passeren en per 1 januari 2015 te laten ingaan.
Veel werk voor VGC
Al deze ontwikkelingen vragen veel inzet van het bestuur van VGC om ervoor te zorgen dat de belangen van onze
leden goed voor het voetlicht komen en dat de in het verleden gemaakte afspraken tussen het Pensioenfonds
Campina en Friesland Campina worden nagekomen.
Het Bestuur

STATUS LEDENWERFACTIE
Het bestuur van VGC heeft uit alle ontvangen reacties op de ledenwerfactie een lijst samengesteld van ongeveer
vijfhonderd namen en adressen van ex-collega’s die binnenkort benaderd zullen worden met het verzoek om lid van
onze vereniging te worden. In onze volgende Nieuwsbrief zullen we over de resultaten van deze actie berichten.

OVERLEDEN LEDEN
Sinds het verschijnen van onze vorige Nieuwsbrief zijn de onderstaande leden ons helaas door overlijden ontvallen.
Mevr.W.Vonk-van Beek
C.Verstraten
W.Ruiter
H.Markx
G.Kanters
C.Jansen
J.Duivenvoorde
P.Coppen
P.Broersma
P.Bezemer
A.Maassen
A.de Beukelaar
Mevr.J.Roovers-de Koning
C.Otten
Mevr.F.Bouman-Verduin
J.Penninx

Dongen
Veghel
Oosterwolde
Schiedam
Schijndel
Hooge Mierde
Leiden
Weert
Papendrecht
Dordrecht
Weert
Zevenhuizen
Zwijndrecht
Landgraaf
Zwijndrecht
Boekel

90 jaar
66 jaar
73 jaar
65 jaar
81 jaar
73 jaar
65 jaar
83 jaar
88 jaar
89 jaar
68 jaar
69 jaar
79 jaar
84 jaar
83 jaar
83 jaar

Mevr.H.Goossens-Weren

Wanroij
Zegge
Mevr.A.Albers-Everkes
Dongen
J.Can
Vaals
W.Franke
Vreeland
P.de Rooij
Rotterdam
Mevr.N.Verhoeff-Breedijk Stolwijk
W.Kohl
Simpelveld
H.Nieboer
Burg Haamstede
J.Hendrikx
Breda
Mevr.S.Meesters-de Jong Bolsward
R.Barendse
Gouda
C.Draeck
Rotterdam
Mevr.H.Stelt-Biesheuvel
Genderen
Mevr.J.Dogge-de Jong
Goes
L.v.d.Heuvel
Eersel
Mevr.W.Vergauwen-Graste

62 jaar
86 jaar
83 jaar
78 jaar
71 jaar
90 jaar
76 jaar
72 jaar
77 jaar
93 jaar
92 jaar
73 jaar
73 jaar
88 jaar
68 jaar
83 jaar

BESTUUR VERENIGING GEPENSIONEERDEN CAMPINA
Voorzitter:
1e Secretaris:
2e Secretaris:
1e Penningmeester:
Lid:
Lid:

Ben Reusken
Piet van den Hurk
Frans Lemmerlijn
Ed van Gastel
Jan Brienen
Frans Savelkouls

Oisterwijk
Veghel
Grathem
Den Haag
Rijkevoort
Oisterwijk
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013-5283060
0413-362663
0475-459201
070-8873946
0485-371292
013-5287308

COLUMN VAN HENK PIKAAR

SENIORENTAS
Ook Tru en ik gingen gebukt onder het dragen van zware tassen met boodschappen waardoor wij
besloten hebben ook zo 'n tas aan te schaffen met wieltjes, die je achter je aan kan laten
dartelen en het boodschappen halen veel aangenamer wordt. Bij de instructie van de tas werd ons
medegedeeld dat je de trekstang stevig moet vasthouden, de handpalm naar beneden, doe je
namelijk de handpalm naar boven dan lopen de wieltjes aldoor op je hielen en als ik ergens een
hekel aan heb is het dat ik op de hielen gereden word. Ook werd er bij verteld dat je de tas niet
te vol moet doen. Zaterdags op de markt werd ik continu op de hielen gereden door zulk soort
tassen, wandelwagens, kinderwagens en ander rijdend materieel. Op die momenten kan ik met een
lelijk gezicht achterom kijken met een blik van 'wilt u uitkijken, ik ben er ook nog'. Maar
zaterdags op zo 'n markt daar hoor ik helemaal niet te zijn natuurlijk, ik ben vrij van maandag tot
en met vrijdag, dus wat moet ik daar nou op zaterdag doen.
Ik werd naar Albert Heijn gestuurd voor o.a. het halen van vijf kilo aardappelen en een netje met
perssinaasappelen. Voor de perssinaasappelen gold die dag 2 halen 1 betalen, dus ja, dan neem je er
gelijk 2 mee. Het trottoir bij Albert Heijn moet je verlaten via een holletje, ik moest zelfs nog
wat tempo maken om het rollend materieel bij te houden. Aan de overkant heb ik vergeefs gezocht
naar een holletje op, ik denk als er een holletje af is moet er ook een holletje op zijn, maar dat
bleek niet het geval. Dus de 60+ wagen met de wieltjes tegen de stoeprand geplaatst en met korte
rukjes geprobeerd de wagen op de stoep te krijgen, helaas! Na de zevende keer alle krachten
verzameld en met één grote ruk, warempel, kreeg ik de wagen op de trottoirband. Het was echter
niet zonder gevolgen, de losse boodschappen die ik bovenop gelegd had, hadden het luchtruim
gekozen en waren wat verder op de straatstenen terecht gekomen.
De Unox worst lag een paar meter verder, maar die kan wel tegen een stootje. Neen, slechter liep
het af met de scharreleieren, spontaan begon al het eiwit en het eigeel tussen de randen van het
doosje uit te lopen, het doosje kon dus gelijk door naar de afvalbak die een eindje verder stond.
Door de opwaartse druk van de aardappelen was een van de netjes met perssinaasappelen met een
grote boog op de rijbaan terecht gekomen waar net lijn 54 de hoek om kwam zeilen en flats, in een
omwenteling van het wiel van de bus was de inhoud van het netje in één klap geheel geperst. Nadat
de bus was opgetrokken heb ik het geplette netje van het asfalt gepulkt en ook in de nabije
vuilnisbak gedeponeerd. De gele stroom sinaasappelsap moet maar wachten op de verwachte regen.
De tas weer aan de vingers gehaakt en richting huis. Thuis aangekomen trof ik de buurvrouw in de
hal. "Mogge buurvrouw". "Mogge buurman. Oh buurman, u hebt ook zo een handige tas gekocht.
Handig hè bij het boodschappen. Maar niet alleen bij de boodschappen, ook voor het brengen van
lege flessen, oude kranten en tijdschriften naar de inzamelingsplaats, is-tie handig. Buurman ik ga
nog even naar Albert Heijn, want ik zie net in de folder dat ze de perssinaasappelen in de
aanbieding hebben. Zullen we het gezamenlijk doen, zijn we nog goedkoper uit?" Over dat laatste
moest ik even nadenken. De klik van de automatische deurvergrendeling meldde me dat de
communicatie met de buitenwereld tijdelijk onmogelijk was, dus ik kon ze niet meer meegeven dat
ze vooral op lijn 54 moest letten.
"Tru, moet jij de aardappelen boven hebben?"
"Wat denk je zelf, eten we tegenwoordig in de kelder?"
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