
 
1 

 

 

 

 

Nieuwsbrief  46 

Januari 2016 (jaargang 14, nummer 1) 

 

IN DEZE NIEUWSBRIEF ONDER MEER: 

 

 Voorzitter Frank Termote behandelt actuele onderwerpen  

 Nieuws over onze leden 

 Eerste bijdrage van onze nieuwe columnist  

ACTUELE ZAKEN 

Herstel invloed gepensioneerden 

In onze vorige Nieuwsbrief heb ik u verteld over de gevolgen van de Wet Versterking Bestuur 

De bepalingen van deze wet hebben tot gevolg dat onze positie in het bestuur van Stichting 

Pensioenfonds Campina (hierna te noemen SPC) is verzwakt. Vóór de inwerkingtreding van 

de nieuwe wet hadden de gepensioneerden drie zetels in het bestuur, de actieve 

werknemers bezaten eveneens drie zetels en de werkgever had recht op twee zetels. Na 

inwerkingtreding van de Wet Versterking Bestuur is dit ingrijpend veranderd: gepen-

sioneerden hebben nu nog maar twee zetels, de werknemers zelfs vier en de werkgever 

heeft recht op twee zetels. Deze zetelverhouding is in schril contrast met de 

vermogensverhouding want 80% van het vermogen van SPC heeft betrekking op 

gepensioneerden. In overleg met het bestuur van SPC werd getracht om deze 

wanverhouding recht te trekken door de stemmen van de gepensioneerden zwaarder te 

laten wegen dan de stemmen van de andere bestuursleden. Toezichthouder De 

Nederlandse Bank (hierna te noemen DNB) accepteerde deze werkwijze echter niet. In de 

afgelopen maanden heeft een delegatie van het VGC-bestuur met een delegatie van het 

SPC-bestuur onderhandeld om een oplossing te vinden die het gestelde doel zo dicht 

mogelijk benaderde en die genade zou vinden in de ogen van DNB. Deze onderhandelingen 

hebben een aanvaardbaar compromis opgeleverd. In de statuten van SPC is nu vastgelegd 

dat besluiten die het voortbestaan van SPC betreffen (liquidatie, fusie, splitsing, geheel of 
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gedeeltelijke overdracht van verplichtingen en wijzigingen van de statuten indien het de 

genoemde onderwerpen betreft), geldig zijn als ze worden gesteund door een 2/3 

meerderheid van de uitgebrachte stemmen waarbij tenminste één stem van elke geleding 

vóór het betreffende voorstel is uitgebracht in een vergadering, waarin ten minste zeven 

bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Ieder bestuurslid heeft 

één stem. Dit is een hele mondvol. Waar het op neer komt is dat bij belangrijke besluiten 

minimaal één vertegenwoordiger van de gepensioneerden met het voorgenomen besluit 

moet instemmen. 

Volledigheidshalve zij wel vermeld dat indien de gepensioneerden 90% van de verzekerden 

(excl. slapers) van SPC uitmaken, de zetelverhouding volgens de wet in ons voordeel dient 

te worden aangepast. De gepensioneerden hebben dan recht op vier zetels en de actieven 

gaan terug naar 2 zetels. Naar verwachting zal deze situatie zich vanaf 2022 voordoen. 

Tot slot is nog vermeldenswaard dat het Verantwoordingsorgaan -waar de gepensioneerden 

met drie personen in zijn vertegenwoordigd- adviesrecht heeft gekregen in geval van 

kortingen en indexaties. 

 

Arbitrage 

SPC heeft met Royal Friesland Campina (hierna te noemen RFC) een robbertje gevochten 

over de toekomstige kantoorkosten van SPC. Nadat RFC de uitvoeringsovereenkomst met 

het fonds heeft opgezegd, en SPC een zelfstandig pensioenfonds is geworden, moeten 

volgens de wettelijke regels alle toekomstige kantoorkosten, de zogenaamde uit-

voeringskosten, bij SPC als toekomstige verplichting op de balans worden gezet. Voorheen 

werd deze balanspost steeds beperkt tot een discutabele 1% van de pensioenverplichting. 

Dat was circa € 13 miljoen, hetgeen reeds tot vragen leidde van DNB. Daarnaast had RFC, 

vooruitlopend op de totale verplichting, een voorschot gegeven van € 12 miljoen; samen dus 

totaal € 25 miljoen. De strijdende partijen verschilden zo sterk van mening over het 

definitieve bedrag, dat het geschil aan een arbitragecommissie is voorgelegd die een 

bindende uitspraak zou doen. Die uitspraak is inmiddels gedaan en heeft voor SPC (dus 

voor ons!) toch een teleurstellend resultaat opgeleverd. Er was door SPC ingezet op een 

adequate vergoeding op basis van reële uitgangspunten, zoals reële kantoorkosten, te 

verwachten levensduur van SPC, en de renteverwachtingen. Alle toekomstige kantoorkosten 

zouden hieruit dan kunnen worden betaald. Het eindbedrag dat de arbitragecommissie nu 

heeft vastgesteld is een krappe € 33 miljoen. SPC moet dan nog wel bij betalen, namelijk € 

33 - € 25= € 8 miljoen. Maar er moet nog maar blijken of deze € 32 miljoen voldoende is om 

ook echt alle toekomstige kantoorkosten hieruit te kunnen betalen. We hebben daarover wel 
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zo onze twijfel. Het pensioenfonds moet nu nog meer op de kleintjes letten. Lukt dat niet, dan 

gaat dat weer ten koste van onze pensioenen.  

 

Compensatie voor ongelijke behandeling en beëindigen Uitvoeringsovereenkomst 

RFC stelt zich op het standpunt dat gepensioneerden van Friesland Foods en 

gepensioneerden van Campina gelijk worden behandeld. Het bestuur van VGC is de mening 

toegedaan dat de praktijk iets anders laat zien. VGC heeft, bijgestaan door een 

pensioendeskundige, deze zaak middels een brief in december 2015 aanhangig gemaakt bij 

RFC. In dezelfde brief heeft het bestuur van VGC de werkgever RFC erop gewezen dat SPC 

schade heeft opgelopen door het eenzijdig opzeggen van de zogenaamde 

Uitvoeringsovereenkomst. Door de opzegging vindt geen premie-instroom meer plaats 

waardoor het herstelvermogen van SPC is aangetast en de kans op indexatie van onze 

pensioenen verder is verkleind. Wij houden u op de hoogte van de voortgang. 

 

Frank Termote, voorzitter 

 

CONTACT MET VGC 
 

 
 

 
Het bestuur van VGC tijdens haar vergadering van 24 november 2015 in Den Dungen 

Voorzitter: Frank Termote Veghel f.termote@kpnmail.nl 06-53172098

1e Secretaris: Piet van den Hurk Veghel vgcampina@hotmail.com 0413-362663

2e Secretaris: Frans Lemmerlijn Grathem frans.lemmerlijn@live.nl 0475-459201

Penningmeester: Ed van Gastel Den Haag edvangastel@live.nl 070-8873946

Lid: Jan Brienen Rijkevoort jan.brienen@tele2.nl 0485-371292

Lid: Frans Savelkouls Oisterwijk frans.ans.savelkouls@hetnet.nl 013-5287308

Piet van den Hurk Keslaerstraat 17 5465RL Veghel

vgcampina@hotmail.com

Bestuur VGC

POST- EN E-MAILADRES VGC

WEBSITE VGC

www.vgcampina.nl/
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NIEUWS OVER ONZE LEDEN  

 

In 2015 mocht VGC de onderstaande ex-collega’s verwelkomen als nieuwe leden. 

 

       
 

Sinds het verschijnen van onze laatste nieuwbrief zijn de  

onderstaande leden ons door overlijden ontvallen 

 

 

 

JAARVERGADERING 2016 

Onze jaarvergadering zal in 2016 plaatsvinden op 26 april te Vught. 

U ontvangt tijdig nadere informatie. 

 

 

E.J.J. SMIT VLEUTEN

J.C.M. BOUWMANS VOLKEL

C.C.M. v.d. GROES HAPS

D.J. VRIJENHOEK SPYKENISSE

T.J.M. POUWELS AMERICA

L.J.M. v.d. BOGAARD KELDONK

R.C.J. GALLE DRUNEN

C. HEIDEMA NIEUWE PEKELA

F.J.C. OTTO HEILOO

J.P.J.M. KOENRAADS BERLICUM

M.G.M. v.d. HOVEN VEGHEL

A. BENYAHYA VEGHEL

M.J.G. MAAS GEMERT

W.G.M. OPBROEK LINNE

P.J. van ANSEM VALKENSWAARD

M.J. RIPZAAD VEGHEL

E.H. te WINKEL RUURLO

K. CLAASSEN WAGENINGEN

J.L.M.H. CLERX VUGHT

H.J.M. JANSSEN OVERLOON

C.J.M. MICHIELS RIJKEVOORT

H.A.C. v.d. POEL GEMERT

R. BEL URSEM

G.J. BEUKERS GROET

J.C.M. VEEKEN WOGNUM

H. EL GHOULBZOURI DEN HAAG

S.P.J. KREUK HOOGWOUD

G.P.H.M. MUTSAERS ALPHEN A/D RIJN

M.J.M. van RIET VESSEM

J.W.H. SMETSERS EINDHOVEN

G.J.M. ANDRIESSEN MAARSSEN

A.J.G. DROST OPHEUSDEN

J.D.A. GOUD KLUNDERT

J. OOMS HEILOO

mw.M.F.C.M. SABEL VAN UDEN ROSMALEN

L.A. ADDENS SCHIEDAM

C.J.M. STOFMEEL OOSTELBEERS

A. ANDRÉ BREDA

J.W. CORNELISSE ALMERE

J.F.W.M. JANSEN MIERLO

F.C.M. ROVERS VENHORST

A.M.M. SMITS NISTELRODE

H.G.B. van DAAL OVERLOON

A.J.M. van HAMOND TILBURG

H.N. de JONG SCHIEDAM

mw.H van MONTFORT-JANSEN LUYKSGESTEL

R.J. STEETSKAMP AMSTERDAM

J.C. v.d. BEEK s-GRAVENDEEL

A.P.J. van DOORN VEGHEL

M.W.C. GOVERDE ZEVENBERGEN

mw. M.C.T. KOORN-VD BERG ZALTBOMMEL

B.P. de ROO HELMOND

J. NELL LIMMEN

D. BOKMA WORKUM 84 JAAR

mw. M. MEGENS-van HEUMEN MEGEN 94 JAAR

L. van MIDDEGAAL VEGHEL 82 JAAR

W. BOESTEN HEERLEN 72 JAAR

J. BOORMANS HAELEN 87 JAAR

J. KLUFT WOERDEN 85 JAAR

J. SLUIJSMANS MARGRATEN 74 JAAR

mw. H. SWEEGERS-TEUNISSEN EINDHOVEN 84 JAAR

mw. C. van VEGTEN-de JONG AMSTERDAM 90 JAAR

mw. R. van SON-WINKELS BOXTEL 85 JAAR

mw. J. HEIJ-PRONK GOUDA 86 JAAR

P. van OERS WOUWSE PLANTAGE 89 JAAR

M. KEHILI VEGHEL 66 JAAR
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NIEUWS UIT DE PENSIOENWERELD 

 

Reactie KNVG en NVOG op jaarcijfers grote pensioenfondsen 

De Nederlandse pensioenfondsen worden in vermogen steeds rijker, en de gepensioneerden 

steeds armer in koopkracht. Dat blijkt uit de jaarresultaten van de grote Nederlandse 

pensioenfondsen die in 2015 bekend zijn gemaakt. Het vermogen van alle pensioenfondsen 

samen groeide in 2014 met € 200 miljard, terwijl de gepensioneerden hun koopkracht verder 

zagen dalen. Dat zegt de voorzitter van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van 

Gepensioneerden (KNVG), Martin van Rooijen (oud-staatssecretaris van Financiën) in 

reactie op de jaarresultaten van de grote pensioenfondsen. 

 

De fondsen hebben hun vermogen sinds het begin van de crisis zien groeien met meer dan 

50% (van € 600 miljard in 2007 tot € 1.240 miljard eind 2014) en de koopkracht van de 

mensen die tien jaar geleden met pensioen zijn gegaan is in dezelfde periode gedaald met 

17%. En dan te bedenken dat het gemiddeld aanvullend pensioen bruto € 500 per maand is. 

 

De oorzaak is gelegen in de nieuwe regels waarmee de pensioenfondsen hun financiële 

gezondheid (dekkingsgraad) moeten berekenen. De rekenrente biedt geen reële 

weerspiegeling van deze financiële gezondheid omdat de rente kunstmatig laag gehouden 

wordt door de Europese Centrale Bank. Het is ongepast deze gemanipuleerde rekenrente 

onverminderd toe te blijven passen terwijl iedereen kan zien dat dit leidt tot onbedoelde 

rechtsongelijkheid en onrechtvaardigheid.  

 

Nieuwe rekenrente 

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft in juli bekend gemaakt dat voor pensioenfondsen de 

wettelijk voorgeschreven rekenrente (UFR) per 15 juli op een andere manier wordt bepaald. 

De rekenrente voor lange looptijden is niet langer een vast percentage maar een tien-jaars 

gemiddelde. Daardoor daalde de rekenrente van 4,2% naar 3,3%. De verplichtingen van de 

fondsen zijn hierdoor toegenomen wat een negatief effect heeft op de dekkingsgraad.  

De DNB draait weer naar hartenlust aan de renteknoppen waardoor de kans op indexatie 

verder afneemt. 

 

Bovenstaande berichten en nog veel meer kunt u lezen op onze website. 

http://www.vgcampina.nl 
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CURSIEFJE 
 

Gebakken lucht!! 
 
Op een verjaardagsfeestje kreeg ik te horen dat ik onder een rots leef. Ik wist 

namelijk niet hoe het merk heet, dat iedereen bij het douchen of het in bad gaan 

schijnt te gebruiken. Omdat ik onder die rots vandaan wilde komen ging ik enkele dagen 

later voor het eerst met mijn partner mee naar een winkel van dat bekende merk. 

In die winkel kom je terecht in de wereld van de illusie en de - ik geef het toe -  lekker 

ruikende gebakken lucht. Onmiddellijk kwam er een verkoopster op ons af. Ze leek erop 

getraind om te zien dat ik de eerste keer in haar zaak was. Een gemakkelijke prooi dus. 

“Goedemorgen mevrouw, mijnheer, wat kan ik voor u doen?” Ik dacht ervan af te komen 

met de standaard reactie: “wij kijken alleen maar even rond”, maar dit keer werkte die 

afleidingstactiek niet. Mijn partner vroeg direct geroutineerd naar een bepaald soort 

doucheschuim. De verkoopster reageerde enthousiast en vroeg of ik dit ook zo’n 

heerlijke geur vond, waarbij zij mij ongevraagd een beetje van het proefflesje op mijn 

hand spoot. Het rook afschuwelijk en dat liet ik ook merken. Zij liet zich daardoor niet 

uit het veld slaan. Sterker nog, zij zag het als een aansporing alle in de 

verkooptrainingen geleerde trucs uit de kast te halen. Terwijl mijn partner aan haar lot 

werd overgelaten - die zou toch wel het nodige inslaan - richtte ze al haar pijlen op mij. 

“Dan moet u deze eens proberen”, zei ze. Ze loodste mij mee naar een hoek van de 

winkel. Ik rook aan vijf verschillende geurkaarsen, geurstokjes, herencrême, 

scrubsponsen, doucheschuim en badkorreltjes. Ondertussen duwde ze een mandje in 

mijn handen om al het gekochte te verzamelen. 

Ik kom uit een wereld en een tijd, waarin ik de wasteil nog deelde met zeven andere 

broers en zussen en daarbij de pech had de jongste, dus de laatste in de rij, te zijn bij 

de wekelijkse wasbeurt met gewone zeep. 

Het duizelde mij voor mijn ogen en uit pure wanhoop besloot ik één geurkaars te nemen. 

De verkoopster keek mismoedig naar de ene kaars in het mandje en drukte mij op het 

hart om direct bij thuiskomst de kaars minstens twee uur te laten branden. Dan zou hij 

het beste tot zijn recht komen, vertelde ze terwijl ik dacht : “ja, ja ,dan is hij eerder 

opgebrand”. 

Toen ik aan de kassa stond en mijn partner meer dan 100 euro afrekende zag ik opeens 

een bekend gezicht. Mijn zwager. Het verbaasde mij niet dat ik hem daar aantrof. Hij 

verdient zijn brood óók met gebakken lucht als veranderingsconsultant bij een groot 

adviesbureau. Hij was o.a. betrokken bij de miljarden verslindende en in de put gegooide 

I.C.T.- projecten van de overheid. “Hallo, jij ook hier”, riep hij enthousiast met een 

mandje vol spullen in zijn hand. Ik geneerde mij. Terwijl de wereld eindelijk serieus 

werk maakt van het verminderen van de luchtverontreiniging, wordt er steeds méér 

gebakken lucht geproduceerd. Alsof dat geen luchtverontreiniging is!!!! 

 
TECHE 

 


