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1. Welkomstwoord en opening door de voorzitter, Ger Wagemans 

De voorzitter heet een 70-tal leden welkom. Tevens vraagt hij een moment stilte ter 
nagedachtenis aan Ton Baeten en Peter van den Dikkenberg, die beiden jarenlang 
bestuurslid van de VDP zijn geweest en afgelopen jaar onverwacht zijn overleden. 

De voorzitter geeft aan dat dit door Covid een bijzondere ALV is. Niet alleen betreft het 
twee jaar (2019 en 2020), maar is de vergadering tevens een half jaar later dan 
gebruikelijk. Verder constateert hij, dat over 2019 eerder alle relevante documenten al 
op de website met de leden zijn gedeeld. 

2. Verslag 8e Algemene ledenvergadering (4 april 2019) 

Na toelichting van het verslag werd het verslag goedgekeurd. 

3. Goedkeuring benoeming bestuursleden 

Bij de voorgenomen benoeming van bestuursleden zijn er zowel vorig jaar als dit jaar 
geen kandidaatstellingen binnen gekomen. De vergadering gaat akkoord met de 
volgende benoemingen, ingaande 1 juli 2020: 

• Hans Bluijssen (bestuurslid) 

• Marleen Hoeppertz (secretaris) 

• Theo Tillemans (penningmeester) 

• Marius Weehuizen (bestuurslid) 

• Etha van de Wiel (bestuurslid) 

Hans Bluijssen is om persoonlijke redenen inmiddels teruggetreden. 
Dit heeft geleid tot de volgende benoeming, ingaande 19 januari 2021: 

• Miriam Moonen (bestuurslid) 

Ook met deze benoeming gaat de vergadering akkoord. 

4. Herbenoeming bestuursleden 

Onder de aantekening, dat geen tegenkandidaten zijn binnen gekomen, gaat de 
vergadering akkoord met de herbenoeming van: 

• Harry Govers (bestuurslid) 

• Ger Wagemans (voorzitter) 

Het rooster van aftreden zal bij het verslag gevoegd worden; er is sprake van maximaal 
3 zittingstermijnen van ieder 3 jaren. Het huidig bestuur wil met dit nieuwe schema 
bereiken, dat niet - zoals nu het geval is - in korte periode bijna het voltallig bestuur 
vernieuwd moet worden.  
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5. Jaarberichten 2019-2020 

Vanwege Corona was het niet mogelijk het jaarbericht en verdere stukken met 
betrekking tot 2019 in een ledenvergadering goed te laten keuren. De stukken over 
beide jaren zijn wel gepubliceerd op de website ter kennisname voor de leden. 

Ook hebben er geen regionale bijeenkomsten plaats gevonden. Het is het voornemen 
van het bestuur om in 2022 in het voorjaar de volgende ALV te organiseren en de 
regiobijeenkomsten in het najaar. 

Vanuit de zaal wordt de vraag gesteld: "Wat hebben de VDP-bestuursleden, in de 
afgelopen periode gedaan ten aanzien van de belangenbehartiging van de 
gepensioneerden?"  

De voorzitter antwoordt, dat in de voorbije tien jaar het gegaan is, zoals het gegaan is. 
Als VDP zijn we op de kaart gekomen bij zowel PDN, DSM als landelijk. We kunnen 
echter ook constateren, dat er in die periode geen indexatie heeft plaatsgevonden. 
Door de vele bestuurswisselingen is er een geheel nieuw bestuur gekomen, dat zich 
eerst heeft moeten inwerken en dat het beter is nu te kijken naar de toekomst in plaats 
van naar wat had beter c.q. anders gekund in de afgelopen perioden. En die toekomst is 
hervatten indexatie, waarover later meer. 

Het bestuur is zich – desgevraagd – bewust van het belang van een hoog ledenaantal; 
aan de Communicatie Commissie is gevraagd voorstellen te doen om de leden werving 
te activeren; tegelijk doet de voorzitter ook een beroep op alle aanwezige leden om zo 
veel mogelijk oud-collega’s van DSM te bewegen lid te worden van de VDP. 

Op de vraag vanuit de zaal, waarom geen aparte commissie ledenwerving in te stellen, 
wordt geantwoord, dat dit een kwestie is van prioriteit en effectiviteit is. Het  bestuur 
denkt dat focussering op overleg met/acties richting DSM, PDN (bestuur en VO) betere 
resultaten oplevert, dan te streven naar maximaal aantal leden. Invloed in het 
pensioendebat door VDP wordt grotendeels niet bepaald door aantal leden bij VDP, 
maar door een professionele gesprekspartner te zijn met betrokken partijen. Het aantal 
leden wordt ook bepaald door hoe de leden hun lidmaatschap uitdragen. Vandaar ook 
de oproep aan de aanwezige leden om lidmaatschap actief uit te dragen. 

Aldus wordt de bespreking van de Jaarberichten 2019 en 2020 met instemming 
afgerond. 

6. Jaarrekeningen 2019-2020 

Overeenkomstig de statuten legt het bestuur rekening en verantwoording af over het 
gevoerde financiële beleid onder voorlegging van de jaarrekeningen over 2019 en 2020. 
De penningmeester van de vereniging, Theo Tillemans licht de balans en de 
resultatenrekeningen over 2019 en 2020 toe. Ondanks dat het ledenaantal licht is 
gedaald, kan geconstateerd worden dat de financiële situatie stabiel is. Een reserve om 
expertise in te huren -zoals begin dit jaar 2021 is gebeurd- blijft aanwezig en is 
wenselijk. Dit wordt door de vergadering onderschreven. 

Er zijn vanuit de vergadering geen verdere opmerkingen met dank voor de heldere 
toelichting door de penningmeester. 
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7. Dechargeren beleid 

Over de decharge van het bestuur vindt een discussie plaats. Vanuit de zaal wordt 
opgemerkt, dat de AV  decharge van het gevoerde beleid aan bestuur geeft en dat voor 
de financiële uitgave de kascommissie hun bevindingen t.a.v. de gedane uitgaven 
rapporteert in de AV. Uit de agenda blijkt, niet zo duidelijk, dat de rapportage van de 
kascommissie als apart agenda punt in de AV behandeld dient te worden. Daarnaast 
wordt na toelichting geconstateerd, dat de kascommissie geen taak heeft ten aanzien 
van de rechtmatigheid van de uitgaven; het is dus geen soort auditcommissie die de 
zinvolheid van de uitgaven mede bekijkt. 

De kascommissie rapporteert derhalve desgevraagd, dat de financiële verantwoording 
geen onregelmatigheden bevat en juist is verantwoord.  Het gevoerde inhoudelijk beleid 
is door het bestuur eerder in de vergadering o.a. bij de jaarberichten 2019/2020 
toegelicht. 

Het bestuur vraagt decharge voor het gevoerde beleid inclusief de financiële 
verantwoording van de uitgaven. Er vindt geen hoofdelijke stemming plaats voor de 
decharge van het beleid, maar desgevraagd wordt het bestuur door de Algemene 
Ledenvergadering op voorstel van de voorzitter bij acclamatie gedechargeerd voor het 
algemene en financiële beleid in 2019 en 2020. 

8. Benoeming leden kascommissie  

De heer Dirk van den Bos treedt af als lid van de kascommissie; aangezien de heer Jan 
Barendse heeft aangegeven ook te stoppen, worden er twee nieuwe leden benoemd, 
zijnde de heer Ger Martens en de heer Richard de Leeuw. In overleg met de heren van 
den Bos en Barendse zal worden zorgdragen voor de overdracht. Een lid merkt op, dat 
voor een juiste continuïteit het aanbeveling verdient, om bij de vernieuwing van de 
kascommissie niet de gehele kascommissie tegelijkertijd te vervangen, maar dit 
roulerend te doen. 

Dit heeft algemene instemming en er wordt toegezegd, dit voorstel over te nemen. In 
het vervolg zal de kascommissie, bestaande uit twee (evt. drie) leden met maximale 
zittingsduur van 2 jaar, volgtijdelijk en niet meer gelijktijdig worden vervangen 

9. Begroting 2021 en vaststellen contributie 

Penningmeester Theo Tillemans licht de begroting 2021 toe. Gezien de gezonde 
financiële situatie van de vereniging zal de contributie gelijk blijven. 

In de discussie rondom het nieuwe pensioenstelsel heeft het bestuur een externe 
consultant geraadpleegd om vast te kunnen stellen of de standpunten en inzichten van 
het bestuur correct zijn. Dit is bevestigd door de externe consultant. Vandaar deze 
nieuwe post in de begroting 

De kostenpost voor de communicatie is gebaseerd op het Communicatiebeleidsplan, 
zoals opgesteld door Hans Bluijssen. In 2021 zal dit bedrag niet geconsumeerd gaan 
worden. Er zijn een aantal video’s ten behoeve van de communicatie aan de leden 
gemaakt; op basis van de terugkoppeling van de leden wordt nu bekeken hoe hiermee 
verder te gaan. 
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Ook de kostenpost voor de ledenvergaderingen zal beperkt worden geconsumeerd, daar 
er in 2021 geen regiobijeenkomsten zullen plaats vinden. 

De begroting en contributie 2021 wordt goedgekeurd bij acclamatie. 

10. VDP bestuursreglement 

De penningmeester, Theo Tillemans licht toe welk effect de Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen (WBTR) die per 1 juli 2021 in werking is getreden, heeft op het 
bestuursreglement en de wijze van werken binnen de VDP. 

De WBTR beoogt wanbeleid te voorkomen; dit leidt er onder ander toe dat de TBV’s 
(taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden) van elk bestuurslid moeten worden 
geformuleerd en gesteld. Deze profielen zijn door bestuur opgesteld en worden in het 
bestuursreglement, dat het huishoudelijk reglement vervangt, vastgelegd. Tevens wordt 
er een risicoanalyse door een externe firma uitgevoerd. Daarnaast ligt de frequentie van 
de bestuursvergaderingen vast en wordt in elke bestuursvergadering vooraf kritisch 
bezien of een van de agendapunten kan leiden tot belangenverstrengeling. Hoe met 
belangenverstrengelingen dient te worden omgegaan, wordt in het bestuursreglement 
geregeld. 

Op de vraag van een lid of de statuten dienen te worden gewijzigd geeft Theo Tillemans 
aan dat dit nu niet aan de orde is. De eisen voortvloeiend uit de WBTR kunnen voor VDP 
vooralsnog via het bestuursreglement geregeld worden en hiervoor hoeven de statuten 
niet aangepast te worden. De aanpassingen die nodig blijken te zijn, zullen uiterlijk 1 
juli 2026 doorgevoerd moeten zijn. 

Pauze 
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Direct na de pauze wordt door een lid gevraagd wat er gebeurt met de verjaring van de 
opgelopen gemiste indexatie. Hij refereert hier aan vorige AV-vergaderingen over dit 
onderwerp. Na enige discussie blijkt, dat mede door interventie van het VO waarvan 
onder andere VDP-lid Dirk van den Bos deel uitmaakte, PDN het volgende heeft 
besloten: 

• Verjaring van gemiste indexatie na 15 jaar is van de baan. Met alle gemiste 
indexatie zal bij eventuele inhaalindexatie rekening worden gehouden. 

• Daarnaast heeft het PDN bestuur besloten de termijn voor de herstelplannen 
op te rekken van 7 jaar naar 10 jaar. Daarmee is deze termijn weer in lijn 
met wat de meeste andere Nederlandse pensioenfondsen toepassen.  

In de volgende presentaties, van de voorzitter Ger Wagemans als van Harrie Wijnans, 
neemt het thema 'indexatie' een prominente plek in.  

11. Missie en doelen 

De voorzitter, Ger Wagemans licht toe wat de missie en doelen van de VDP zijn. 
Gegeven het gebrek aan indexatie van de afgelopen jaren ligt de focus van de VDP 
primair op een soort drieluik, te weten het zo snel mogelijk hervatten van de indexering 
van de pensioenuitkering, vervolgens het -zo veel mogelijk- ongedaan maken van de 
opgelopen achterstand en tot slot het bespreken van de mogelijkheden tot herstel van 
opgelopen koopkrachtverlies. 

Deze focus wordt ook nadrukkelijk besproken in de contacten/ overleg van VDP met 
betrokkene partijen zoals het VO, PDN DSM en de vakbonden. 

12. VDP en het Nieuwe Pensioenstelsel 

Harrie Wijnans geeft een presentatie of het realiseren van het zojuist genoemde 
drieluik onder de nieuwe wetgeving een reële mogelijkheid is. Als gezegd, bij wijziging 
van het pensioenstelsel streeft VDP het volgende na: 

A. Behoud van een koopkrachtig pensioen. 
B. Inhalen van de verloren/gemiste pensioenindexatie. 
C. Bepalen wat is nodig om gemiste indexatie in te brengen bij het invaren 

naar nieuw pensioenstelsel. Het realiseren van een evenwichtig startkapitaal 
bij invaren is essentieel om A. en B.  te kunnen realiseren. 

Essentieel in het nieuwe stelsel is de transitie van een toegezegde uitkering naar een 
toegezegde premie. Belangrijk te weten is dat de marktrente de rekenrente bepaalt. 
Met welke rente gerekend gaat worden bij de overgang van het oude naar het nieuwe 
stelsel (rekenrente of projectierendement) bepaalt het pensioenfonds -in overleg met 
de sociale partners en binnen de kaders bepaald door de DNB (De Nederlandse Bank). De 
feitelijke wetgeving moet nog door de Tweede Kamer aan de hand van het aangepaste 
pensioenakkoord worden vastgesteld. Deze aanpassing is nog niet gepubliceerd. 

Om een zo eerlijk mogelijk model te creëren voor de gepensioneerden, streeft de VDP 
naar een zo hoog mogelijk rendement bij invaren. En aldus is de conclusie dat - hoewel 
nog veel onduidelijk is - het streven om de indexatie weer op te pakken, haalbaar is.  



 

 
 

 
Pagina 7 van 7 

 

13. Wat willen we concreet voor onze leden bereiken?  

De voorzitter, Ger Wagemans, benadrukt opnieuw het belang van de indexatie. Dit is 
een landelijk thema, maar geconstateerd kan worden dat DSM/PDN in vergelijking met 
andere pensioenfondsen extreem slecht heeft gepresteerd over de afgelopen jaren. Elke 
beslissing was wellicht op dat moment een goede beslissing, maar de optelsom leidt 
ertoe dat de ontwikkeling van een waardevast pensioen duidelijk onder de maat zijn.  

Het motto moet zijn dat we als VDP vooruit willen kijken, dus niet blijven hangen in wat 
er allemaal verkeerd is gegaan in het verleden. Maar duidelijk is ook dat de grens is 
bereikt en de indexatie hersteld moet worden.  

15 jaar geen indexatie mag geen 20 jaar worden! 

14. Rondvraag 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. De voorzitter, Ger Wagemans sluit de 
vergadering en nodigt de aanwezigen uit om nog samen een drankje te nuttigen. 

_._ 

 


