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Nieuwsbrief  54 

December 2019 (jaargang 17, nummer 2) 

 

Actualiteiten 
 

Rechtszaak  
Volgens uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van begin mei 2019 heeft de 
Stichting Pensioenfonds Campina (SPC) geen recht op een schadevergoeding 
van Royal Friesland Campina (RFC).  

In 2013 beëindigde RFC de uitvoeringsovereenkomst met SPC per 1 januari 
2015. Het pensioenfonds eiste  een aanvullende schadevergoeding van de 
werkgever, omdat het fonds op het moment van opzeggen in een 
herstelsituatie zat en daarmee naar eigen zeggen kwetsbaar was. Bovendien 
had RFC volgens het pensioenfonds, wel de portemonnee getrokken bij de 
beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst met verzekeraar Avéro Achmea 
per 2015, waar de ex-werknemers van FrieslandFoods en de nieuwe 
werknemers in dienst na fusiedatum waren ondergebracht. RFC zou toen € 64 
miljoen hebben toegezegd om de indexatieambitie op peil te houden. Een 
geval van ongelijke behandeling, volgens SPC.   
SPC vond dat de opzegging van de uitvoeringsovereenkomst zonder een extra 
vergoeding onrechtmatig was. Volgens het fonds had het bedrijf de 
verwachting gewekt van ‘een totaaloplossing’ zoals bij Avéro Achmea. RFC 
wees alle aansprakelijkheid af, waarna SPC in 2017 naar de rechter stapte.  
Het fonds wilde een verklaring van de rechter dat RFC onrechtmatig had 
gehandeld door geen extra schadevergoeding in het vooruitzicht te stellen bij 
het opzeggen van de uitvoeringsovereenkomst. Volgens SPC was dit redelijk 
geweest en verwees daarvoor naar een geschil tussen werkgever Alcatel-
Lucent en zijn voormalige pensioenfonds. 
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De rechtbank oordeelde dat noch uit de uitvoeringsovereenkomst noch uit de 
feiten en omstandigheden bleek dat RFC een schadevergoeding moet betalen 
aan SPC. De uitvoeringsovereenkomst bood de mogelijkheid van opzeggen 
en de voorwaarden daarvoor waren gedetailleerd vastgelegd.  

Een aanvullende schadevergoeding vanwege ‘redelijkheid en billijkheid’ was 
daarom niet aan de orde. Ook vond  de rechter dat het pensioenfonds geen 
recht had op dezelfde afhandeling die RFC overeenkwam met Avéro Achmea. 
Dat contract zag er immers anders uit met andere betalingsverplichtingen voor 
het bedrijf. De vordering van SPC werd daarom afgewezen. 
Volledigheidshalve zij vermeld dat VGC bij SPC een steunverklaring had 
afgegeven die door SPC was ingebracht bij de Rechtbank. 

Het bestuur van SPC heeft inmiddels beroep aangetekend.  

Deeltijdpensioen 
Volgens de huidige regelingen is het bij SPC beperkt mogelijk om 
deeltijdpensioen te ontvangen. Belangrijkste beperking is nu dat de aanvrager 
de 65-jarige leeftijd moet hebben bereikt. Door enkele aspirant-leden is de 
vraag gesteld of VGC wil nagaan of deze leeftijdsgrens verlaagd kan worden. 
Bij het bedrijfstakpensioenfonds bestaat deze mogelijkheid wel. SPC heeft op 
onze vragen geantwoord dat dit vooralsnog om complexe fiscale redenen niet 
mogelijk is. Ook administratief-technisch wordt de complexiteit groter. SPC is 
momenteel in gesprek met belastingadviseurs en het Ministerie van Financiën 
om goed te kijken naar de verschillende mogelijkheden. Gelet op de stijgende 
AOW-leeftijd is de verwachting dat meer mensen van een dergelijke regeling 
gebruik willen gaan maken. Wij houden u van ontwikkelingen hieromtrent op 
de hoogte.   
 
Aegon-dossier 
In Nieuwsbrief 52 van december 2018 werd er melding van gemaakt dat het 
Aegon-dossier betreffende de 3,25%- en de Exedent-regeling na veel 
geharrewar gesloten was en dat het bestuur er vertrouwen in had dat Aegon 
de zaken verder correct zou afwerken. Uit recente meldingen door diverse 
leden blijkt dat ons vertrouwen niet geheel op zijn plaats was. Er vinden nog 
steeds discussies plaats tussen verzekerden en Aegon waarbij correctie over 
correctie plaatsvindt. VGC inventariseert momenteel de omvang en de ernst 
van het probleem en zal zo nodig dit onderwerp verder opvolgen. 
 

 
Website 

 

Onze Nieuwsbrief verschijnt maar enkele keren per jaar. Actuele informatie 
over VGC kunt u ook vinden op onze website www.vgcampina.nl 
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Dekkingsgraad 
De beleidsdekkingsgraad, de norm die bepalend is voor een gedeeltelijke of 
gehele indexering, was per einde september 112,1%. De ondergrens voor 
indexering ligt bij 110%; volledige indexering kan worden verleend vanaf 130%. 
De peildatum is 31 oktober. De actuele dekkingsgraad per eind september 
bedroeg 110,8%. Op korte termijn zijn de vooruitzichten redelijk. De beurzen 
doen het goed dankzij het staakt-het-vuren in de handelsoorlog VS-China, de 
stijgende kans dat de Britten op een ordelijke wijze de EU verlaten en het lichte 
herstel van de Duitse economie. Maar niets is zeker in dit leven. 

Nieuws over onze leden 
Sinds het verschijnen van onze vorige Nieuwsbrief is van onderstaande leden 
bericht van overlijden ontvangen. 

 

In de afgelopen maanden zijn onderstaande ex-collega’s lid geworden. 
 

 

 

 

H.P.L. van den DUNGEN GILZE 85 jaar

W.G. WEENINK LEIDEN 82 jaar

A.J. JANSSEN UITGEEST 88 jaar

H. HOOGERVORST SCHIJNDEL 70 jaar

J. de HEER ROTTERDAM 96 jaar

J.A. van de KOEVERING VEGHEL 85 jaar

M. de GRAAF ALPHEN a/d RIJN 80 jaar

J. de JONG HEEMSKERK 76 jaar

P.A.G. CLAESSENS HULSBERG 84 jaar

F.J.M. OOMEN ALPHEN N-BR. 93 jaar

J. van LEVERINK VEGHEL 82 jaar

T.H.P. LINDERS ARNHEM 96 jaar

mw.E. OPPELAAR-van GAALENLEERDAM 96 jaar

A.C. van der BURG DELFT 91 jaar

mw. E. van LITH-SCHAAP HUIZEN 83 jaar

A.L.H. VERSTAPPEN MEIJEL 80 jaar

M.J. SMEETS HORN 80 jaar

mw. J. TERMOTE VEGHEL 68 jaar

mw.G.T. SMEETS-BEEKMAN HORN

H.A.L.M. de LOUWERE SCHIJNDEL

J. BUIJS ERP

W. van GINKEL WOUDENBERG

M.T.M. van LOOSBROEK TILBURG

G.J.M. ANTONIS BLADEL

B.P. BANIS SCHOONHOVEN

J. DEKKER DEN HAAG

A.C.W. HOEKX GEMERT

mw.W. VERBEEK VAN KEMENADESTEENBERGEN

L.R. STUIJ SCHIJNDEL

Th. BROEKMANS CUIJK

W. HEINS FIJNAART

A.E.J. van der VELDEN OUD GASTEL
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Themamiddagen 

De middagen die  VGC op 16 september en 22 oktober heeft georganiseerd in 
de Koninklijke Leerfabriek te Oisterwijk met als thema Financiële Planning voor 
ouderen kunnen geslaagd worden genoemd. Het programma trok maar liefst 
166 deelnemers naar de Parel in het groen zoals de gemeente Oisterwijk 
zichzelf graag noemt. De organisatoren waren door dit aantal verrast omdat 
tijdens de Themamiddag van 2018 slechts 50 mensen aanwezig waren. Het 
grote aantal aanmeldingen en de beperkte capaciteit van de zaal deden het 
bestuur besluiten om twee middagen te organiseren. Uit de reacties na afloop 
kon worden opgemaakt dat het gebodene zeer in de smaak viel bij de 
deelnemers. 
 
De presentatie door de dames Lisette Braadbaart en Myriam van de Sande 
van de Rabobank was uitstekend, zowel naar vorm als naar inhoud. Door de 
aanwezigen actief bij hun verhaal te betrekken, slaagden de presentatoren erin 
er een levendige bijeenkomst van te maken. 
Met veel humor vertelden Maureen Pistorius en Bo Landmeter vervolgens over 
het tot leven brengen van Koninklijke Leerfabriek Oisterwijk, een leegstaand 
en verwaarloosd gebouwencomplex. De aansluitende excursie door de 
bakkerij Van Beckhoven was interessant. Tijdens de gezellige afsluitende 
borrel haalden mensen die elkaar lang niet meer gezien hadden herinneringen 
op aan hun gemeenschappelijke zuiveljaren.       
De sheets van de presentatie van de Rabobank kunt u vinden op onze site. Ga 
naar www.vgcampina.nl, klik in de linker kolom op de dertiende regel met de 
tekst Themamiddagen waaronder dan de tekst  Financiële planning voor 
ouderen, najaar 2019 verschijnt. Klik hierop en u kunt dan de presentatie en 
drie foto’s openen. 
 

 
Al deze stoelen waren bezet op 16 september en 22 oktober. De strenge privacywet maakt het helaas niet 
mogelijk om gezichten van deelnemers te tonen. Dank aan Jan Buijs uit Erp voor deze foto. 
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Laten we onze zegeningen tellen 
 

 
 

 

 

In de media komt het woord pensioen tegen-
woordig dikwijls voor. Naast de vele verstan-
dige dingen die erover geroepen worden, zijn er 
ook veel onheilsberichten met  hele en halve 
waarheden en pure onzin te lezen. Vooral de 
media die uit zijn op emotie en niet op feiten, 
kweken een negatieve stemming. Als een 
korting op pensioenen dreigt -meestal 
veroorzaakt door externe omstandigheden -
wordt de suggestie gewekt dat het betreffende 
fonds op instorten staat. Aanvullend 
commentaar is: ja, die ouderen hebben de pot 
leeggegeten en voor ons is er straks niks meer.  
Onbegrip en onkunde strijden dan om de 
voorrang. De korting is juist nodig om te zorgen 
dat de jongeren van nu straks ook hun deel 
krijgen. En korting voorkomt juist op de lange 
termijn een lege kas. Een ander veel gehoord 
commentaar is: die  in Den Haag, die doen 
maar wat.  Maar als we eens kijken naar wat in 
het buitenland op pensioengebied geregeld is, 
dan hebben we toch niet zo veel te klagen.  
 
 Op 22 oktober publiceerde De Volkskrant de uitkomst van een internationaal 

onderzoek van het Australische consultancybureau Mercer waaruit blijkt dat het 
Nederlandse stelsel het op basis van internationale standaarden heel goed 
doet. Het land van het naoorlogse Wirtschafstwunder, om maar eens een 
buitenland te noemen waar dikwijls met enige afgunst naar gekeken wordt, doet 
het veel slechter. Kortom: laten we onze zegeningen tellen. En dan moet het 
pensioenakkoord nog worden omgezet in wetgeving. Die in Den Haag en vele 
generaties van hun voorgangers, hebben het op pensioengebied niet zo slecht 
gedaan. 
Voor de liefhebbers: wilt u het rapport van Mercer inzien, ga dan naar 
https://info.mercer.com/rs/521-DEV-
513/images/MMGPI%202019%20Full%20Report.pdf 
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Tellen we nog mee? 
 
Jazeker, maar minder dan we wensen.  In de vorige nieuwsbrief deden we een 
oproep de pensioenpetitie te tekenen van de overkoepelende organisaties  
NVOG/KNVG van gepensioneerden. Doel was om gepensioneerden te betrekken 
bij de onderhandelingen van het nieuwe pensioenstelsel.  Ruim 45.000 
handtekeningen zijn gezet en aangeboden aan de vaste Tweede Kamercommissie 
van SWZ.  Tevens heeft, daags voor het afsluiten van het principe akkoord 
vernieuwing pensioenstelsel op 4 juni, een gesprek met Minister Koolmees van 
SWZ plaats gevonden. Door de minister  is toegezegd dat senioren (als ook 
jongeren) directer en actiever betrokken zullen worden bij de uitwerking van het 
akkoord. Er is een stuurgroep benoemd samengesteld uit werkgevers, 
werknemers en overheid die belast is met de uitwerking van het pensioenakkoord. 
Gepensioneerden maken hier geen deel van uit. Wij moeten plaats nemen in een 
klankbordgroep met de jongeren die in overleg treedt met de stuurgroep.  Tot 
heden heeft nog geen overleg plaats gevonden.  Wel heeft KNVG/NVOG op 1 
november  in een brief aan de minister  opgeroepen voorlopig geen kortingen toe 
te passen.   
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in deze dan verwijzen we u  naar 
de website van KNVG of NVOG. Deze organisaties zijn bezig te fuseren naar één 
koepel voor gepensioneerden.  
Er is tal van informatie op internet te vinden omtrent pensioenen; een van onze 
leden tipte ons over een filmpje op Youtube. Als u een uurtje heeft: Youtube Rob 
de Brouwer Ad Broere 
 
 

 
Bron: NRC-Handelsblad 
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Bron: Dagblad van het Noorden 

  

Deelnemersonderzoek 
 

Onlangs hebben wij u gevraagd om deel te nemen aan het onderzoek dat SPC 
onder de verzekerden heeft gehouden. Onderstaand kunt u zien wat de respons 
is geweest op de oproep van SPC en die door het bestuur van VGC is 
ondersteund. Als u heeft deelgenomen, dank namens SPC. 
 

 

Groep Respons Respons 

Deelnemers n=369 35.3% 

Gepensioneerden n=843 13% 

Totaal n=1.212 16.1% 

 

Contact met VGC 
 

Heeft u vragen over VGC of wilt u reageren op deze Nieuwbrief: stuur een 
berichtje naar VGCampina@hotmail.com 
 

Algemene Leden Vergadering (ALV) 2020 
 

De Algemene Leden Vergadering 2020 zal plaatsvinden op 16 april 2020. U 
ontvangt tijdig de uitnodiging en de bijbehorende documentatie. 
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Vicieuze cirkel 
 

Zoals Albert Heijn ons in de jaren zeventig van de vorige eeuw aan de sherry 

bracht, zo brengt  de farmaceutische industrie ons nu aan de pillen. Of we er 

gezonder van worden is maar helemaal de vraag, zoals onlangs uit journalistiek 

onderzoek bleek. De aandeelhouders van de pillen-fabrikanten worden er in ieder 

geval beter van en daarmee ook de pensioenfondsen. Er is hier duidelijk sprake van 

een nadeel met een voordeel. 

Omdat de tand des tijds ook aan mijn lijf is gaan knagen, schreef de huisarts mij 

twee soorten pillen voor. Of dat een goede zaak is, moet ik afwachten. 

Geneeskunde blijkt ook vaak een kwestie van kansberekening. Met de pillen zou je 

op termijn enge ziektes kunnen voorkomen maar de bijwerkingen zouden volgens 

de bijsluiters andere enge aandoeningen kunnen veroorzaken. Kortom: er is niet 

veel verschil tussen pillenslikken en naar het casino gaan.  

Omdat ik soms nog wat in het verleden leef, dacht ik een receptje mee te 

krijgen dat ik bij de apotheek moest inleveren. Dat bleek een misvatting te zijn. 

De apotheker doet het tegenwoordig digitaal dus het recept kwam automatisch bij 

hem terecht. Hij stuurde mij de volgende dag een e-mailbericht met de mededeling 

dat ik mijn medicijnen kon ophalen. Nadat ik de code waarmee ik bij de zuil moest 

inloggen uit mijn hoofd had geleerd, begaf ik mij opgewekt op weg. Er bleek slechts 

één van de twee middelen voorradig, voor het andere middel zou ik een nieuw 

bericht ontvangen. Thuisgekomen bleek het nieuwe bericht van de apotheek  

inmiddels aangekomen te zijn. Of ik maar weer even langs wilde komen en mij werd 

daarbij op het hart gedrukt toch vooral de code niet te vergeten. Toen ik bij de 

apotheek mijn beklag wilde doen over deze wonderlijke manier van 

orderafhandeling, viel mijn oog op een bordje op de balie. De klanten werden 

verzocht vooral vriendelijk te blijven tegenover het personeel en zich niet op te 

winden. Dat had ook iets redelijks. Die arme medewerkers kunnen er ook weinig 

aan doen dat hun baas het werk zo slecht organiseert. Dus met de kiezen op elkaar 

nam ik het tweede doosje pillen in ontvangst. Met opgekropte frustratie verliet ik 

de apotheek. Ik heb mij vervolgens tot de huisarts gewend met het verzoek mij 

een middel voor te schrijven tegen plotseling opkomende hoge bloeddruk wegens 

apotheekbezoek. Nu zit ik te wachten op het e-mailbericht met de code.  

 

Frans Savelkouls 
 


