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Bescheiden verhoging op komst 

 
In deze Nieuwsbrief treft u een uitgebreid verslag aan van de Themamiddag van 21 oktober. 
Het goede nieuws dat we daar hoorden, was dat er per 1 januari aanstaande een kleine 
verhoging van onze pensioenen verwacht wordt van circa 2% (basis gegevens ultimo 
september 2021). 
Verder in deze Nieuwsbrief informatie over de statuten, de groei van ons ledenbestand, de 
contributieheffing over het jaar 2022, de namen van de overleden leden en de namen van de 
nieuwe leden. 
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Contact met VGC 
 

Heeft u vragen over VGC of wilt u reageren op deze Nieuwbrief: stuur een 
berichtje naar VGCampina@hotmail.com 
Het postadres van VGC is: Secretariaat VGC, Dorpsstraat 81, 5735 EC Aarle-
Rixtel.  
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Themamiddag succesvol verlopen 

 
Ruim 130 leden waren op donderdag 21 oktober in Vught aanwezig tijdens de derde 
Themamiddag van VGC. Het onderwerp was deze keer: Wat betekent het pensioenakkoord 
voor de Stichting Pensioenfonds Campina (SPC). Gedurende drie kwartier hielden Cor Spaans, 
directeur van de Stichting Pensioenfonds Campina en Bert Baggen, actuaris van Ernst & Young 
interessante inleidingen over dit onderwerp. Onderstaand een samenvatting hiervan. 
 
Organisatieschema  van SPC  

 
Zetelverdeling van de belangrijkste organen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Kenmerken van SPC  

° SPC is een slapend fonds (sinds 2009 gesloten voor nieuwe deelnemers; vanaf 2015 
geen pensioenopbouw meer voor de nog actieve deelnemers). 

° Het aantal deelnemers neemt door sterfte geleidelijk af. 
° De gemiddelde leeftijd van de deelnemers neemt toe. 
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Deelnemersbestand 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Waarom is vernieuwing van het pensioenstelsel gewenst? 

° Het huidige uit de jaren zestig stammende stelsel past niet meer bij de huidige tijd 
waarin werknemers vaak van werkgever veranderen en omdat veel mensen hun 
pensioen zelf moeten of willen regelen (zzp-ers, zelfstandigen). 

° Door de extreem lage rente en de toegenomen levensverwachting is het stelsel zeer 
kostbaar geworden (hogere premies en het achterwege blijven van indexaties).  

 
Wat betekent de vernieuwing van het pensioenstelsel voor SPC? 

° Er moet een keuze gemaakt worden tussen het nieuwe stelsel (het zogenaamde 
invaren) en het bestaande stelsel. 

° Gezien de kenmerken van SPC (een gesloten vergrijsd fonds) lijken er aan het nieuwe 
stelsel weinig voordelen verbonden te zijn. 

° Voordelen huidige stelsel: goedkoper in de uitvoering en weinig complexiteit. 
° Nadeel huidig stelsel: drempel voor indexatie: beleidsdekkingsgraad moet minimaal 

110% zijn. 
° Voordeel nieuwe stelsel: eerdere verhoging bij goede financiële resultaten. 
° Nadelen nieuwe stelsel: eerdere verlaging bij mindere financiële resultaten; grote 

complexiteit bij overgang; hoge kosten bij overgang; ingewikkelde communicatie. 
 

Actuele situatie 
° Beleidsdekkingsgraad blijft stijgen dankzij gestegen beurzen en iets hogere rente. 
° Verwacht wordt een gedeeltelijke indexatie van circa 2% per 1 januari 2022. 
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Vragen van leden 
Na het betoog van de heren Spaans en Baggen werden er vanuit de zaal een aantal vragen 
gesteld: 

° Wie bepaalt de bemensing van RvT?  De RvT bestaat uit 3 onafhankelijke deskundige 

leden. Het VO doet een bindende voordracht (hebben kandidaten vooraf gesproken). 

Bestuur kan goedkeuren. Bestuur kan afkeuren als niet voldaan wordt aan 

profielschets. Bestuur benoemt de kandidaat.  

° Plan om op pensioendatum 10 % van pensioenkapitaal op te vragen  geldt dat ook 

voor huidige gepensioneerden?  Neen, slechts een keuze op moment dat betrokkene 

met pensioen gaat; huidige slapers kunnen mogelijk wel gebruik van gaan maken.  

° Wie bepaalt uiteindelijk welke keuzes/richting SPC opgaat m.b.t. nieuwe 

pensioenakkoord?  Het bestuur kiest; moet wel advies aanvragen bij het VO. Dit 

betekent dat betrokkenen alle kennis moeten hebben van deze complexe materie. Er 

bestaan nog meer gesloten pensioenfondsen; zij praten met elkaar om een beeld te 

krijgen wat de alternatieven betekenen  zoals het blijven in huidige FTK ( financieel 

toetsingskader) met stabiele uitkeringen.  

° De salarissen van de werkenden worden jaar op  jaar geïndexeerd en de uitkeringen 

van de gepensioneerden nooit. Terechte opmerking. RFC is een van de weinige 

branches waar indexatie nog gegeven wordt. Voor alle pensioenfondsen is indexatie 

voorwaardelijk. De huidige afspraken van onvoorwaardelijke indexatie door RFC gaat 

verdwijnen.  

° Wat betekent invaren in het nieuwe stelsel voor de pensioenuitvoeringskosten? 

(opmerking vragensteller: invaren betekent uitvaart huidige stelsel).  Prognose is dat 

de uitvoeringskosten bij  invaren  fors zullen stijgen: dit als gevolg van het ombouwen 

van de gehele administratie en de beleggingsportefeuille gaat op zijn kop. Alles moet 

naar individuele potjes worden omgezet en op dit niveau moet verantwoording 

worden afgelegd. Momenteel is er een flinke reserve voor uitvoeringskosten namelijk 

€ 37 miljoen. Dit zal dan niet voldoende blijken. Maar op gegeven moment is dit voor 

huidige situatie ook niet voldoende.  Gezien de ontwikkeling van aantal deelnemers 

van ons fonds is echter de kans dat na bijvoorbeeld 2033 wij als zelfstandig fonds 

door kunnen gaan klein.  Er zal een kosten baten analyse gemaakt worden van de 

diverse opties die voor ons liggen.  

° In 2022 gaat het wetsontwerp pensioenakkoord naar de Tweede Kamer. Wat zijn de 

kleine lettertjes? Dit is nog onbekend. Het wetsvoorstel is een heel pak papier; in de 

consultatieronde zijn honderden reacties gekomen; dit moet nog verwerkt worden 

en dan nog alle politieke partijen hun zegje erover doen. Wordt zeker nog dikker.  

° Hoe groen is ons pensioenfonds ? SPC houdt zich actief bezig met thema 

maatschappelijk verantwoord beleggen. Bedrijven worden uitgesloten die niet 

passen bij cultuur van het pensioenfonds (een lijst staat op de website). Een 

beleidsnotitie is voorbereid om hier nog verder in te gaan. Uitsluiten en zwaarder in 

de portefeuille opnemen van bedrijven die het goed doen. Alles staat en valt 

natuurlijk met rendement, dit mag niet slechter zijn. Keuzes met behulp van advies 

van vermogensbeheerders.     



5 
 

° Wie beslist of en zo ja welke indexering we ontvangen? Het bestuur beslist 

uiteindelijk over de indexering. Hier ligt een vaste rekenmethode onder; er moeten 

zeer zwaar wegende redenen zijn om als de dekkingsgraden het toelaten en de 

berekening positief is hiervan af te wijken. Inhaaltoeslag komt dichterbij. Aan 

toeslagen (alsmede korten) liggen strenge strikte regels van DNB/wetgever aan ten 

grondslag. Tijdens de presentatie is een voorbeeld van indexering uitgewerkt op basis 

van de cijfers t/m september 2021. 

° Wanneer wordt de samenstelling van bestuur gewijzigd ten faveure van de 

gepensioneerden? Nu zijn er statutair 8 bestuursleden waarvan 2 namens 

gepensioneerden. Dit wordt als weinig gezien door de vragensteller. De wetgever 

bepaalt dat dit 25 % moet zijn. Pas als de verhouding pensioengerechtigden boven 

90%  komt, dan gaan er twee zetels van de afgevaardigden namens de werknemers 

naar de gepensioneerden. Nu is verhouding 85%. Verwacht wordt dat eind 2023 deze 

aanpassing gaat plaats vinden.  Gezorgd moet dan wel worden voor voldoende 

geschoolde bestuurders.  

° Welk effect heeft de uitkomst van de rechtszaak op ons vermogen en daarmee onze 

uitkering?  Op dit moment is dat nog niet bekend. RFC is na de in gelijkstelling van 

SPC door de Hoge Raad in cassatie gegaan. Hiertoe zijn verschillende stukken 

ingediend ook door Campina met aanvullingen en reacties. Cassatie gaat niet om de 

feiten maar of de rechtsgang juist is toegepast voorzien van een deugdelijke 

motivatie.  Verwacht wordt dat de Advocaat-Generaal in april/mei 2022 met een 

advies komt en de Hoge Raad in september 2022 uitspraak zal doen.  Als RFC dan 

schadeplichtig is dan gaat de schade bepaald worden.  

Borrel 
Na afloop van de lezing en de daaropvolgende discussie werd het formele gedeelte besloten 
door voorzitter Toon van Hooijdonk. Toon dankte de beide sprekers en nam vervolgens de 
gelegenheid te baat om het bestuur aan de aanwezigen voor te stellen. Omdat de laatste ALV 
schriftelijk had plaatsgevonden, was hiervoor nog niet eerder de gelegenheid geweest.   

 

Tot slot…… 
Een kleine impressie van een geslaagde 
middag. De foto’s zijn gemaakt door Cor 
Drost. 
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                                    Gespannen aandacht  

                                 
De vragenstellers 

 
 
 

 
Borrelen na afloop 
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Nieuwe voorstel statutenwijziging 
 
In onze vorige Nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat het bestuur zich zou beraden over de 
gewenste aanpassingen in de statuten vanwege de onlangs van kracht geworden Wet Bestuur 
en Toezicht Rechtspersonen. Dit beraad heeft geleid tot nieuwe concept-statuten die 
inmiddels ter beoordeling aan een notaris ter inzage zijn gegeven. Op 22 april 2022 zullen de 
nieuwe statuten ter goedkeuring aan de Algemene Leden Vergadering (ALV) worden 
voorgelegd.  
 

Contributie voor het jaar 2022 
 
Binnenkort zullen we de inning van de contributie voor het jaar 2022 gaan starten.  
Twee mogelijkheden zijn daarbij aan de orde: 
 

1. U hebt de VGC gemachtigd om de contributie automatisch af te schrijven. In dat geval hoeft 
U verder niets te doen. Wel is het verzoek om kennis te nemen van onderstaande tekst 
onder A. 

2. Hebt U geen machtiging gegeven, dan ontvangt U binnenkort een brief met een acceptgiro: 
de IBAN-acceptgiro.  Zie daarvoor onderstaande tekst onder B. 

 

A.  De automatische incasso: 
Wij incasseren in dat geval uw CONTRIBUTIE met de Euro-incasso.  
U herkent onze incasso aan de volgende gegevens: 

- Ons Incassant ID is: NL85ZZZ110519570000  (behorend bij het VGC-rek.nr. NL12 RABO 
0127077405) 

- Uw machtigingskenmerk: dit is gelijk aan uw lidmaatschapsnummer en is aangegeven 
bij het adres op de nieuwsbrief en begint met drie nullen, aansluitend met een getal 
van 4 cijfers (totaal 7 cijfers). 

- De omschrijving bij incasso is: Contributie 2022 V.G.C.  
 
Het bedrag van de contributie 2022 bedraagt € 16,00 voor leden en € 8,00 voor aspirant leden. 
Wij schrijven dit bedrag op of rond 24 januari 2022 van uw rekening af en het wordt 
bijgeschreven op het rekeningnummer van de VGC:  NL12 RABO 0127077405. 
 

B. U betaalt via Acceptgiro 
- U ontvangt binnenkort per brief een acceptgiro.  
- De inning van de contributie vindt plaats via het IBAN-rekeningnummer:   NL12 RABO 

0127077405.  
- Ook is er een betalingskenmerk (het lidmaatschapsnummer) aangegeven bij Uw adres 

én op de acceptgiro. Het kenmerk begint met drie nullen met aansluitend een getal 
van 4 cijfers (totaal 7 cijfers).  

Voor betaling kunt u gebruik maken van deze IBAN-acceptgiro waar alle bekende gegevens al 
op zijn ingevuld. U kunt natuurlijk het bedrag ook overschrijven via internetbankieren van uw 
bank. Het verzoek is om in dat geval wel dezelfde gegevens te willen vermelden (het IBAN-
nummer en het betalingskenmerk/lidmaatschapsnummer)! 
Heeft u vragen?  Neem dan contact op met de penningmeester Ed van Gastel: 
Per E-mail:  edvangastel@live.nl  of per telefoon: 010-8447141. 
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Tenslotte nog dit: de acceptgiro verdwijnt in 2023 
Vanwege de forse afname in het gebruik van acceptgirokaarten, hebben de banken besloten 
om met dit betaalmiddel in 2023 te stoppen. Dat betekent dat u in januari 2022 de laatste 
keer een acceptgiro ontvangt voor de betaling van de contributie. 
Voor de betaling van de contributie in 2023 gelieve u van een andere betaalmogelijkheid 
gebruik te maken. Digitaal betalen (internetbankieren) vindt steeds meer plaats maar stuit bij 
veel ouderen op bezwaren. Op dit moment vindt er overleg plaats tussen betrokken instanties 
of er alternatieven mogelijk zijn. 
 
Wij willen u er nogmaals op attent maken dat het voor u en voor ons makkelijker en 
eenvoudiger is om ons te machtigen de contributie door middel van automatische incasso te 
incasseren. U heeft er dan geen omkijken naar.  
Een bijkomend voordeel voor onze vereniging is de besparing in kosten (geen drukwerk en 
geen porto kosten voor de vereniging).  
Met het verzenden van de acceptgiro’s voor de contributie van 2022 zullen wij een 
machtigingsformulier meezenden, welke u kunt invullen, ondertekenen en per post of digitaal 
terugzenden. 
 

Nieuws van de Koepel Gepensioneerden 

 

Als lid ondersteunen we de Koepel in hun belangenbehartiging voor de gepensioneerden. 
Belangrijke speerpunten op dit moment zijn: het nieuwe pensioenstelsel met als actiepunten: 
zeggenschap, versnelde indexatie en eerlijke verdeling van het pensioenvermogen, integraal 
ouderenbeleid in het regeerakkoord, voltooid leven en communicatie via sociale media. Via 
de nieuwsbrief van de Koepel worden we frequent op de hoogte gehouden van hun acties en 
posities op deze belangrijke onderwerpen. Binnenkort zullen we het nieuws van de Koepel 
(persberichten, nieuwsbrieven etc.) ook op onze website gaan vermelden. Uiteraard kunt u 
hiervoor ook direct naar de website van de Koepel gaan.  
De link is: www.koepelgepensioneerden.nl 

 

 

 

 

 

 

 

Website 
 

Onze Nieuwsbrief verschijnt maar enkele keren per jaar. Actuele informatie 
over VGC kunt u ook vinden op onze website www.vgcampina.nl 

 

Datum Algemene Leden Vergadering 2022:   21 april 2022 
Plaats van handeling:                            Hotel De Valk, Vught 
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Nieuws over onze leden 
 
Mede dankzij de ledenwerfactie onder de gepensioneerden en slapers, is het aantal leden licht 
gestegen. Op 1 januari 2021 telde onze vereniging 1.493 leden, per 1 november van dit jaar is 
dit aantal gegroeid met 44 tot 1.537. Dit ondanks het feit dat helaas 36 leden zijn overleden 
en 54 leden werden uitgeschreven door opzegging dan wel door twee jaar achterstalligheid in 
contributiebetaling. 
 
Sinds het verschijnen van onze vorige Nieuwsbrief is van onderstaande leden bericht van 
overlijden ontvangen:  
  

 
 
In de afgelopen maanden hebben we de volgende nieuwe leden  en aspirant-leden mogen 
verwelkomen:  
 

 

J.C. van HAANDEL BOEKEL 88 jaar

R.A.C. BLOMMERS OUD GASTEL 83 jaar

mw.J.C. de VETH - DE ROOY OUD-GASTEL 97 jaar

mw.H. van WATERSCHOOT-IVENS KLOOSTERZANDE 100 jaar

H. BOELE BREUKELEN 86 jaar

C.A.M. AERTS RIJSBERGEN 87 jaar

J.W. HOGENES-PIJLMAN KAMERIK 86 jaar

mw.M. PUSTJENS-NIJSKENS GULPEN 96 jaar

B.H. STALKAMP IJMUIDEN 83 jaar

P.J.G.M. VAEL LIMBRICHT 87 jaar

E.G. van de LUIT HOOFDDORP 80 jaar

C. van der AA VEGHEL 71 jaar

J.A. WOUTERS REUSEL 95 jaar

L.B.M. CHAJIA EINDHOVEN 76 jaar

P.J.C. JANSSEN MELLE (BELGIË)

J.J.G.M. SANDERS EINDHOVEN

M.H.M. de HAAN BREDA

T.J.N. RAAIJMAKERS ZUID-SCHARWOUDE

Th. HUURNINK ERMELO

C. NIJSSEN-SCHEPERS SINT OEDENRODE

F.F.M. van den BOOMEN VIERLINGSBEEK

J.N. GROOTHUIZEN NIEWERKERK A/D IJSSEL

L.H.M. MUTSAARS LANDHORST

M. MAHNE HUIZEN

P.J. NIJHOFF MALDEN

J.C.J.G. GERAEDTS BEST

L.A. PRIESTER BREDA

M. CASPERS HEILOO

R. LEEMPUT S-HERTOGENBOSCH

F.P.M. BUIKSTRA VEGHEL

A.A.J. GLOUDEMANS  S-HERTOGENBOSCH

P. den OTTER HEESWIJK-DINTHER

W. KORVING WILNIS

A.A.H. van der LINDEN RAVENSTEIN

J. VALK TERHEIJDEN

H.H.W. SPRUNKEN NIJKERKERVEEN

M. OUAZIKI ALKMAAR

F. KHOUCHE SAKA (MAROC)

A. ZIANI EINDHOVEN

M.E.D.A. van BOMMEL BLANKENBERGE (BELGIË)

W.L.G.M. WEIJTENS EINDHOVEN

G.H.F. van HOOF MCAFORD ONTARIO (CANADA)

W.J.M. HOEKS WESTERHOVEN
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Het dak eraf! 
 

Het is een verschijnsel van alle tijden: als mensen ouder worden gaan ze steeds 

minder begrijpen van veranderende gewoontes. Nu ben ik zo arrogant om te menen 

dat dit in mijn geval wel meevalt, maar mijn omgeving laat soms duidelijk blijken 

dat mijn tijd geweest is. Enfin, daar moet ik mee leven.  

 

Bewijs ervan dat ik niet meer mee kan met deze tijd, is dat ik mij niet kan inleven 

in het massale feestgedrag van mensen. De inhoud van het begrip feesten lijkt de 

laatste decennia sterk aan inflatie onderhevig. Feesten is voor mij verbonden met 

een speciale gelegenheden als verjaardagen, jubilea en dergelijke. Tegenwoordig 

wordt er massaal gefeest zonder enige aanleiding, feesten om te feesten. 

Afgezien nog van het feit dat een hoge frequentie van een prettig iets het 

aangename karakter doorgaans sterk doet afnemen, zal regelmatig feesten veel 

geld kosten en de gezondheid van de fuifnummers niet ten goede komen. Als ik er 

televisiebeelden van zie, dan neemt mijn onbegrip alleen maar toe. Deinende 

massa’s met muziek (nou ja, muziek) op een volumeniveau ver boven de pijngrens, 

springend en rare bewegingen makend wat dansen genoemd wordt en dat in 

combinatie met drinken en pilletjes. Tijdens de coronacrisis hoorde ik regelmatig 

jongeren klagen dat ze dit het meest misten. Het onlangs gehouden Amsterdam 

Dance Event (natuurlijk uitgesproken als Emsterdem Dens Ievent) trok 300.000 

mensen. Het moderne feesten blijkt tot de primaire levensbehoeften te horen. In 

Breda vond een dansmarathon plaats met een prijs voor de langste volhouder. De 

gezondheidszorg komt nadien met stoffer en blik langs om de slachtoffers op te 

vegen.  

 

Het carnavalsseizoen begint traditioneel op 11 november. Toen ik nog jong was 

(hééél lang geleden) hoorde je en las je daar wel iets over. Nu worden op 11 

november de centra van steden voor het verkeer afgesloten, komt een partij 

herrieschoppers op een podium de boel op stelten zetten, wordt er gedronken, 

gesnoven en geslikt zonder maat en de plaatselijke politie wordt geacht de massa 

in bedwang te houden. Moet allemaal kunnen. Het is voor velen de ultieme beleving 

van vrijheid en geluk. Om de filosoof Louis van Gaal na te praten: ben ik nou zo slim 

of zijn zij nou zo dom? Het zal wel andersom zijn: zij zijn slim en ik ben hopeloos 

uit de tijd. Een oude witte man. En bovendien nog een boomer (spreek uit als 

boemer).  

Frans Savelkouls 


