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U vindt de volgende onderwerpen in deze Nieuwsbrief:
1. Liquidatie Pensioenfonds
Beste VGDN leden en sympathisanten,
2. Standpunt bestuur over toekomst VGDCN
3. Bestuursvergaderingen
4. Ledenvergaderingen
5. Jaarverslag van de secretaris 2020
6. In memoriam
7. Wijziging persoonsgegevens doorgeven

Secretariaat:
Hans van den Reydt
Prickwaert 45
3363 BA Sliedrecht
E-mail: secretaris@vgdcn.nl

Geplande LEDENVERGADERINGEN

ALV: gaat niet door
NLV: onbekend

Beste leden,
U zult het weer met een Nieuwbrief moeten doen. Net als iedereen ervaart ook onze vereniging de beperkingen, die
ons van overheidswege opgelegd zijn.
In deze Nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de liquidatie van ons pensioenfonds, de visie van het bestuur op
de toekomst van de VGDCN, wat zij in het afgelopen jaar gedaan heeft en haar plannen voor de komende
ledenvergadering, zodra die weer gehouden kan worden.

1. Liquidatie Pensioenfonds
Al in 2016 kwamen er zowel vanuit de werkgever, maar ook vanuit de toezichthouder (DNB) signalen dat ons
Pensioenfonds, ondanks de goede resultaten, op termijn geen levensvatbaarheid zou hebben. De eisen werden
steeds strenger en de werkgever zat om diverse redenen ook niet te wachten op het in stand houden van de erfenis
uit de DuPont tijd. Vanaf 2017 is daarom in overleg met alle belanghebbenden actief ingezet op het werken naar een
voor alle partijen optimaal resultaat bij beëindiging van het fonds.
Tijdens de Najaarsledenvergaderingen in 2018 en 2019 werden de leden door het SPCN- en VGDCN-bestuur
bijgepraat over de stand van zaken van dit project. Ons pensioenfonds is sinds oktober 2019 in liquidatie en vanaf 1
december 2019 worden onze pensioenuitkeringen verzorgd door NN.
En in 2020?
• Vaststelling liquidatieverslag 2020 door College van vereffenaars op 15 dec. ’20.
Zowel het Verantwoordingsorgaan (positief oordeel over de afwikkeling van het liquidatieproces) als de Raad
van Toezicht (liquidatie adequaat ter hand genomen door de vereffenaars) waren zeer tevreden over de
samenwerking met het bestuur tijdens het proces van het liquideren van het pensioenfonds.
Het liquidatieverslag 2021 (alleen verkrijgbaar als PDF) kan worden opgevraagd bij het secretariaat
secretaris@vgdcn.nl . De website van ons pensioenfonds is inmiddels uit de lucht gehaald.
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De laatste stap:
Op 7 jan. ‘21 viel bij de vereffenaars van ons pensioenfonds de brief van DNB op de mat waarin werd
gemeld, dat zij, na ontvangst van de door de vereffenaars verstrekte informatie, het toezicht op het fonds
per die datum hebben beëindigd. De pensioenverplichtingen waren overgedragen en het liquidatiesaldo was
volgens de statutaire bepalingen besteed. Het pensioenfonds is daarna uitgeschreven bij de KvK, waarmee
het einde van ons pensioenfonds een feit was.

2. Standpunt bestuur over toekomst VGDCN
Na geluisterd te hebben naar de leden tijdens de laatste ledenvergadering in 2019 heeft het bestuur haar standpunt
over dit onderwerp in haar vergaderingen weer opnieuw besproken en het niet gewijzigd.
Eindconclusie bestuur over de toekomst van de VGDCN
Het bestuur van de VGDCN is tot de conclusie gekomen dat het belangrijkste doel van de vereniging, deugdelijke
indexatie, is gehaald en dat zij geen toegevoegde waarde meer heeft voor haar leden, noch als belangenbehartiger,
noch als intermediair tussen Nationale Nederlanden en haar leden.
Deze conclusie is gebaseerd op de volgende constateringen:
 Indexatie
Het ontbreken van een deugdelijke indexatieclausule is de voornaamste reden geweest voor de oprichting van
de VGDCN, dit jaar precies 20 jaar geleden. De Indexatieachterstand is voor >90% (Genencor geen achterstand)
ingehaald en er vindt nu een vaste jaarlijkse indexatie van 1,35% (Genencor 1.8%) plaats.
We kunnen stellen dat we als gepensioneerden zeer goed zijn weggekomen met het inhalen van het overgrote
deel van de indexatieachterstand en ook nog een vaste indexering, iets wat in pensioenland vandaag de dag een
unicum mag worden genoemd. Dit resultaat was grotendeels te danken aan de hoge dekkingsgraad, die op zijn
beurt terug te voeren was op een goede beleggingsstrategie en tijdige afdekking van de dalende rente door het
fondsbestuur.
 Toegevoegde waarde van VGDCN, nu de SPCN is ontbonden
• De pensioenrechten van alle gepensioneerden, van wie wij de belangen behartigen, zijn naar de
rechtsopvolger van onze pensioenregeling, NN, gegaan.
Ons ledenbestand bestaat volgens onze statuten alleen uit gepensioneerden, slapers en sympathisanten
(werkenden!) met een pensioenregeling van de inmiddels geliquideerde SPCN. Dit betreft een gesloten
pensioenregeling, er kwamen al geen gepensioneerden meer bij.
• De pensioenrechten van de werkenden zijn per 1 jan.’20 naar CB APF gegaan, de rechtsopvolger van hun
pensioenregeling met een ongewijzigde pensioenregeling.
 Nut van de VGDCN, nu NN onze pensioenrechten heeft overgenomen
Het bestuur heeft verder sinds 1 dec. ’19 het volgende vastgesteld:
• NN kent als verzekeraar geen organen, waarin gepensioneerden vertegenwoordigd zijn, zoals het bestuur en
het Verantwoordingsorgaan bij de SPCN.
• Geen structurele problemen, die belangenbehartiging noodzaken
• Na 14 maanden NN kunnen we stellen dat we in rustiger” Pensioenwater” zijn gekomen. Lees de kranten
maar eens na over het rumoer in pensioenland over invaren, kortingen etc..
• Het bestuur van de VGDCN heeft in die periode ook geen structurele klachten over pensioenuitkeringen
door en de klantvriendelijkheid van Nationale Nederlanden ontvangen. Het loopt allemaal zeer goed.
• Ook geen problemen met communicatie, alhoewel die zeer summier is.
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Eindconclusie bestuur over batig saldo VGDCN na liquidatie
Ook het standpunt van het bestuur over de bestemming van het batig saldo na vereffening + grondslagen blijft het
volgende:
• Restitutie aan de leden van het batig saldo na liquidatie.
• Hoogte restitutie per lid is afhankelijk van het aantal jaren, dat hij/zij contributie betalend lid van de
vereniging is geweest.

3. Bestuursvergaderingen
Door de corona-pandemie is het houden van bestuursvergaderingen op dit moment alleen digitaal mogelijk. Tevens
heeft één van de bestuursleden, Wim van der Luijt, het bestuur onlangs meegedeeld, dat hij om persoonlijke
redenen zijn bestuurslidmaatschap heeft beëindigd. Het bestuur betreurt dit zeer. Wij zullen hem missen als nuchter
bestuurslid, dat ons vaak op het juiste pad hield of bracht en dat was zeker het laatste jaar hard nodig.
Voornaamste onderwerpen tijdens deze vergaderingen waren de toekomst VGDCN en wat te doen met het batig
saldo na liquidatie (zie boven). Hierbij namen we uiteraard de discussies en de suggesties, die daar door enkele leden
zijn gedaan, gedurende de NLV’s van 2018 en 2019 (zie Nieuwsbrieven nr. 71 en 76) mee. Het bestuur heeft op 5
maart 2021 de voorgenomen besluiten genomen om de VGDCN op te heffen en het batig saldo uit te keren aan de
leden. Zij bereidt de ledenvergadering voor, waar deze besluiten genomen gaan worden.
En verder:
Financieel verslag 2020
Het financieel verslag over 2020 is opgesteld door de penningmeester en getekend door het bestuur.
Het verslag is doorgestuurd naar de kascommissie ter goedkeuring en dechargering van het bestuur.
De kascommissie heeft dezelfde samenstelling als in 2019, dit ook vanwege het door Corona niet doorgaan van de
ledenvergadering. De controle van de “boeken” vindt deze keer ook digitaal plaats.
Begroting 2021 en vaststellen contributie 2021
Het bestuur heeft de begroting voor 2021 opgesteld, die we in de eerstvolgende ledenvergadering met u zullen
delen samen met een voorlopig financieel Jaarverslag.
Er hoeft door de leden over dit en ook volgend jaar weer geen contributie betaald te worden.

4. Ledenvergaderingen
De eerder aangekondigde ALV van 22 april 2021 gaat wederom niet door.
Door de coronapandemie waren ledenvergaderingen in 2020 niet mogelijk. We gaan er van uit dat dit ook in de
eerste helft van 2021 niet mogelijk zal zijn, vaccinatie gaat niet zo vlot, de jong-gepensioneerden (<80 jaar) komen
laat aan de beurt en met de 1,5 m restricties hebben we nog langere tijd te maken.
Dit neemt niet weg dat we u, zodra het weer mag, zo snel mogelijk voor een ledenvergadering gaan uitnodigen. Wij
houden u uiteraard op de hoogte.
We kunnen in ieder geval in het MFB terecht zodra de algemene coronaregels van de overheid dit toestaan en
Chemours het MFB weer vrijgeeft.
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5. Jaarverslag van de secretaris 2020:
Het jaarverslag van onze secretaris Hans van den Reydt is nu ook te lezen op de VGDCN-website
https://www.vgdcn.nl/notulen/2020-jaarverslag-van-de-scretaris/
De papieren versie kan worden opgevraagd bij het secretariaat secretaris@vgdcn.nl

6. In memoriam (Voor zover bekend bij de VGDCN)
Naam
H.J (Henk) Kuiters
T.J. (Teun) Sodenkamp
J. (Jan) War
L.T. (Bart) Ruisbroek
M. (Max) Faasse
F.M.(Fred) Wiedijk
J.W.(Hans) Weesie
A (Arie) de Jong
A.C.(Fred) Gootjes
J.J (Hans) de Ruiter
L. C. (Lena) van den Bosch- van Lelieveld

overleden op
28-07-2018
01-08-2020
13-08-2020
19-09-2020
29-09-2020
24-09-2020
25-09-2020
03-12-2020
10-12-2020
14-01-2021
23-03-2021

Leeftijd
89
92
92
87
92
88
82
81
85
82
88

7. Wijziging persoonsgegevens, incl. bankrekeningnummer etc. doorgeven
Verandert uw adres, email adres of uw rekeningnummer, geef dit dan door aan de Ledenadministratie.
Dit kan op de volgende manieren:
➢ Via de website
http://www.vgdcn.nl/inschrijven-wijzigen/leden/wijzigingen/mail
➢ Per post:
Ledenadministratie VGDCN:
Frans Verhoeven
Gewijzigd post-adres!
Zuringveld 91,
4847KS Teteringen
➢ Per E-mail:
ledenadministratie@vgdcn.nl
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