
Van de redactie: secretaris Bart Peters
Het Nederlandse pensioenstelsel, het beste ter wereld volgens een recent internationaal onderzoek, 
moet op de schop. Het voldoet niet meer door alle veranderingen op de arbeidsmarkt.
Een steeds groter wordende groep zelfstandigen, zzp’ers en fl exwerkers, bouwt geen pensioen op 
en dat is zorgelijk voor de toekomst. Men is niet meer zijn hele leven in loondienst en we leven 
steeds langer. Het vertrouwen in het huidige stelsel is niet heel groot meer. Als het niet wordt aan-
gepast, zullen mensen in de toekomst eerder kiezen voor een individueel pensioen zoals Nutreco 
al heeft ingevoerd per 1 Januari 2017. De kranten staan er vol van. Al jaren spreken vakbonden, 
werkgevers en de overheid in de SER over een nieuw pensioenstelsel. Maar elke keer dat de par-
tijen wat dichter bij elkaar lijken te komen, gooien de achterbannen weer roet in het eten. Minister 
Wouter Koolmees van Sociale Zaken en de leden van de FNV zijn er maar druk mee. De Nederland-
sche Bank eist hoge buffers om de pensioenen te kunnen blijven garanderen en rekenen met lage 
rendementen. Daarvoor houden ze een zeer lage rekenrente aan waardoor indexering niet mogelijk 
is. Jongeren zijn bang dat hun inleg in de zakken van de huidige gepensioneerden verdwijnt en de 
onhelderheid van het huidige systeem zet generaties tegen elkaar op. Het meest recente nieuws is 
dat het laatste overleg ook weer is mislukt, mede doordat allerlei eisen gekoppeld zijn en het pro-
bleem derhalve niet in mootjes is op te lossen. Met al dit nieuws in de media zitten jullie mogelijk 
dan ook niet te wachten op een Nieuwsbrief van jullie eigen VGN. Maar die ligt er nu toch. 
Al is het alleen maar om iedereen een fi jne Kerst te wensen en een gelukkig en gezond 2019.

Van de voorzitter: Wim Vonk
Een nieuwsbrief suggereert dat er “nieuws” is te melden wat voor onze leden van belang is om te 
weten. Als ik naar onze nieuwsbrieven kijk dan is het echter meer “een terugkijken op” dan het 
brengen van spectaculair nieuws. Graag hadden we u nieuws gebracht over verdere indexatie van 
uw pensioen. Helaas, hierover is nog geen positief bericht te verwachten. De totale dekkingsgraad 
van ons voorzieningendepot en toeslagendepot stijgt wel (97,7% in 2017 naar 98,8 % in septem-
ber 2018) maar is helaas nog niet voldoende om op basis van het toeslagenbeleid indexering van 
pensioenen te laten plaatsvinden. Wel is het zo dat onze vertegenwoordigers in de PUC zich in-
spannen om hiervoor de beste condities te scheppen. Op de komende ledenvergadering op dinsdag 
19 maart 2019 zal over de juiste stand van zaken weer deskundige toelichting worden gegeven.
Toch hebben wij ook in 2018 nog voor een aantal gepensioneerden een prettige mededeling kun-
nen bewerkstelligen. Door een gepensioneerde medewerker is met vasthoudendheid gesteld dat de 
indexering van 4% welke in 2015 is gegeven ook moet gelden voor werknemers die bepaalde spe-
cifi eke polissen bij Aegon hadden lopen. Het heeft een tijd geduurd voordat hierover duidelijkheid 
kon worden gegeven maar op 3 juli 2018 hebben een aantal gepensioneerden een brief gekregen 
van Aegon met de mededeling dat hun pensioen per 01-01-2016 is verhoogd met 4%. Als reden is 
vermeld dat door een administratieve fout bij de overgang van NPF (Nutreco Pensioenfonds) naar 
Aegon is gebleken dat sommige deelnemers in een aantal andere Aegon contracten ook recht had-
den op indexatie. Ook in dit geval is weer gebleken dat de VGN nuttig is om waar nodig druk uit te 
kunnen oefenen om problemen op te lossen of te voorkomen.
Verder wil ik nog graag even terugdenken aan onze geslaagde ledenvergadering. Naast het feit 
dat we weer goed zijn geïnformeerd over de stand van zaken betreffende ons pensioen, hebben 
we ook kunnen genieten van het bezoek aan Hendrix Genetics en het buitengewoon interessante 
verhaal van Antoon van den Berg. Speciaal de oud-Euribrid medewerkers hebben kunnen vaststel-
len dat hun “levenswerk” mede tot dit succes heeft geleid. Ik kan u nu vast mededelen dat we ook 
voor de komende ledenvergadering iets dergelijks hebben voorbereid.
Een ander onderwerp waar we aan hebben gewerkt is het privacy-beleid. U heeft allen uit de pers 
kunnen vernemen dat er in Europa nieuwe wetgeving is gemaakt waar iedere inwoner zich aan te 
houden heeft en er hoge boetes in het vooruitzicht zijn gesteld als men zich niet aan de nieuwe 
wet houdt. Elke vereniging, hoe klein ook, is verplicht om hiervoor een eigen reglement op te stel-
len. Ook wij komen hier niet onderuit. Graag zullen we op de volgende ledenvergadering het resul-
taat presenteren.  Met ons bestuur gaat het, na de bestuurswisselingen, gelukkig heel goed. 
De nieuwe leden zijn weer helemaal ingewerkt met dank aan de afgetreden leden. 
In deze nieuwsbrief vindt u een uitgebreide bijdrage van onze “oude” secretaris Herman Blekman. 
Herman geeft hierin een overzicht van zijn ervaringen bij Nutreco. Wellicht herkent u een aantal 
zaken en komen ook bij u herinneringen weer boven.
Tot slot wensen wij als bestuur u alvast prettige feestdagen en een voorspoedig 2019 toe.
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 Van de penningmeester: Albert Swinkels
Het aantal leden schommelt rond de 335 en dat is iets lager dan een jaar geleden voornamelijk als 
gevolg van het overlijden van leden. De contributie is 10 euro per jaar gebleven en daarmee heb-
ben we de verlaging van het jaar ervoor kunnen handhaven; de hoogste kostenpost: de afdracht 
n.a.v. ons lidmaatschap van de NVOG (Nationale branche-organisatie van pensioen verenigingen) 
is er niet meer omdat we opgezegd hebben. Daardoor hebben we ook iets meer ruimte gehad om 
de leden die aanwezig waren op onze ledenvergadering in maart te verrasen met een mooi boek 
over de historie en de positie van agribusiness bedrijven in het Boxmeerse. Bijzondere uitgaven zijn 
niet nodig geweest en daardoor hebben we nog steeds voldoende reserves om tegenvallers te kun-
nen pareren. De inning van de contributie is dit jaar beter verlopen agv de update van het ledenbe-
stand. Toch kunt u het ons nog gemakkelijker maken door uw mutaties tijdig door te geven; vooral 
emailadressen wijzigen nogal eens en daardoor komen facturen niet aan maar ontvangt u info die 
we per email versturen ook niet.

Van de ledenadministrateur: Leo Boeijen
De Vereniging van Gepensioneerden Nutreco hecht veel waarde aan de bescherming van uw per-
soonsgegevens. Het bestuur probeert zich in alle gevallen te houden aan de toepasselijke wet en 
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee 
dat wij in ieder geval uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor 
deze zijn verstrekt. Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zich enkel tot die gegevens wel-
ke minimaal nodig zijn of kunnen zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wij zullen 
geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van 
de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Als Vereniging van Gepensioneerden Nutreco zijn wij ver-
antwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze 
Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen 
kan dat via het secretariaat van onze vereniging. In deze Nieuwsbrief vindt U ook de volledige tekst 
van onze Privacy policy en natuurlijk is deze ook op onze website www.vgnutreco.nl te vinden.

PRIVACY BELEID  
in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de 
Vereniging van Gepensioneerden Nutreco (VGN) d.d.:  25 november 2018

DOELSTELLING VERENIGING.
Het doel van de vereniging is de belangenbehartiging op het gebied van pensioenen en collectieve 
voorzieningen voor gepensioneerden en hun nagelaten betrekkingen, de gewezen deelnemers als-
mede degenen die vervroegd zijn uitgetreden of gebruik hebben gemaakt van een individuele rege-
ling. De VGN is met drie afgevaardigden vertegenwoordigd in de Pensioen Uitvoerings Commissie 
(PUC), die toeziet op een correcte uitvoering van de pensioenregeling door Aegon en verantwoor-
delijk is voor het indexatie depot en het toeslagenbeleid.
VGN HECHT VEEL WAARDE AAN DE BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS. 
In dit Privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met 
persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig 
om met persoonsgegevens. VGN houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regel-
geving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming welke per 25 mei 2018 van 
kracht is.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 
• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn ver-
strekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Beleid;
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
     nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
     uw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
     van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
     van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen 
     en deze respecteren.
Als VGN  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het 
doornemen van ons Privacy Beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons 
wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Vereniging van Gepensioneerden Nutreco (www.vgnutreco.nl)
Secretariaat: Bart Peters, 
Ant. Nijhoffstraat 1, 5122 BV Rijen 
secretariaat@vgnutreco.nl Mobile: 06 53641422

COLOFON

Kontaktgegevens
Algemeen VGNutreco 
info@vgnutreco.nl
www.vgnutreco.nl

Bestuur VGNutreco
Wim Vonk
voorzitter
Grotestraat 60
5836 AG Sambeek
T. 06 53177609
E. vonkwim@hetnet.nl

Bart Peters
secretaris
Ant. Nijhoffstraat 1
5122 BV Rijen
T. 06 53641422
E. secretariaat@vgnutreco.nl

Albert Swinkels
penningmeester
Griensven 16, 
5275 KE Den Dungen
T. 06 54358143
E. penningmeester@vgnutreco.nl

Leo Boeijen
ledenadministratie
Peter Zuidstraat 1 
5845 AK Sint Anthonis 
T. 0485 324423 
E. leo.boeijen@live.nl

Theo Versteegen
PUC vertegenwoordiger
Kerkenveld 20
5835 AK Beugen
T. 06 86647505
E. theo.versteegen@ziggo.nl
 
Bankrekening: 
NL08RABO0129175005 
t.n.v. Vereniging van 
Gepensioneerden Nutreco, 
p/a Griensven 16, 
5275 KE Den Dungen.

Ontwerp en digitale opmaak
Connex-ted Consultancy
Marter Revier 14,
5431 KD Cuijk
T. 0485 314891
info@connex-ted.nl
www.connex-ted.nl

Bestuur VGN: Theo Versteegen, Wim Vonk, 
Albert Swinkels, Bart Peters en Leo Boeijen.
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WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?
Uw persoonsgegevens worden door VGN verwerkt ten behoeve 
van de volgende doeleinden: Het versturen van nieuwsbrieven, 
facturen en uitnodigingen. Voor de bovenstaande doelstellingen 
kunnen wij de volgende persoonsgegevens van U vragen:  
Achternaam; Voornaam; Straat + huisnummer; Postcode + 
Woonplaats; E-mailadres en Telefoonnummer.
VERSTREKKING AAN DERDEN
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen 
verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de 
beschreven doeleinden. 
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:  
• Het verzorgen van de internet omgeving van het 
     VGN-programma;
• Het verzorgen van de (fi nanciële) administratie;
• Het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven, facturen en 
uitnodigingen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen 
waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. 
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de 
nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens 
te waarborgen. Verder zullen wij de door U verstrekte gegevens 
niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht 
en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met 
derden indien U ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Met 
Nutreco, de PUC en Rikken zijn of worden verwerkers overeenkom-
sten afgesloten. Indien U niet toestaat dat er foto’s van U op de 
website of in de Nieuwsbrief verschijnen, vragen wij U dit aan ons 
kenbaar te maken. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan 
partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
BEWAARTERMIJN
VGN bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor 
het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de 
wet is vereist.
BEVEILIGING
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen 
genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen on-
rechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende 
maatregelen genomen; Alle personen die namens VGN  van uw 
gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhou-
ding daarvan. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord-
beleid op al onze systemen; We pseudonimiseren en zorgen voor 
de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; 
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kun-
nen herstellen bij fysieke of technische incidenten; We testen en 
evalueren regelmatig onze maatregelen. Onze medewerkers zijn 
geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoons-
gegevens.
RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS
U heeft recht op inzage, rectifi catie of verwijdering van de per-
soonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u 
bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens 
(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. 
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons 
te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een 
andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij 
gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Alleen bestuursleden mogen de ledenlijst in hun bezit hebben en 
alleen de ledenadministratie mag mutaties verwerken.
KLACHTEN
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoons-
gegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op 
te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit 
natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te 
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthou-

dende autoriteit op het gebied van privacybescherming. U bent 
ingeschreven omdat U lid bent van de Vereniging van Gepensio-
neerden Nutreco. Ons adres is:
VGN  p/a Antoinette Nijhoffstraat 1, 5122 BV Rijen Nederland
secretariaat@VGNutreco.nl Voeg dit email adres toe aan uw adres-
boek zodat eventuele mails niet in uw spam box verdwijnen.
Namens de VGNutreco,
Bart Peters, Secretaris VGN

Kennismaking met Theo Versteegen

Ik ben geboren in Afferden (L) in 1952 en woon momenteel in 
Beugen met mijn vrouw Loes. Samen hebben wij 3 kinderen en 
4 kleinkinderen. Na mijn middelbare school in Boxmeer en mijn 
studie Bedrijfseconomie en daarna post-doctoraal accountancy in 
Tilburg heb ik eerst als extern accountant gewerkt bij twee van 
de grote accountancy kantoren in Nederland. In 1986 ben ik bij 

het toenmalige Hendrix International 
begonnen op de Interne Accountants-
dienst waarop ik een fl ink aantal jaren 
de halve wereld heb bereisd om alle 
vestingen te bezoeken. Ook ben ik een 
tijd verantwoordelijk geweest voor de 
gehele fi nanciële rapportage van het 
Nutreco concern alsmede het maken 
van de externe jaarrekening. Een gewel-
dig boeiende tijd met steeds opnieuw 

veranderingen binnen het concern, talrijke acquisities maar ook 
verkoop van bedrijven welke soms gepaard gingen met fl inke 
aanpassingen in de organisatie.
Eind 2010 werd ik gevraagd om Corporate Manager Pensions te 
worden met als eerste aandachtsgebied de overgang van het Nu-
treco Pensioen Fonds naar een verzekerde regeling bij Aegon. Een 
beladen onderwerp met tal van partijen die er vaak verschillend 
inzaten. Achteraf is het mooi om te concluderen dat de overgang 
naar Aegon prima heeft uitgepakt voor alle deelnemers.   
De samenwerking tussen werkgever, Ondernemingsraad en 
Pensioen Uitvoerings Commissie is steeds intensiever geworden 
waarbij alle partijen in goed overleg steeds naar een aanvaardbare 
oplossing voor alle partijen hebben gezocht. In september 2017 
ben ik, na 31 jaar Nutreco, met pensioen gegaan waarbij ik had 
aangegeven zeker 1 jaar uit het pensioendossier weg te willen 
blijven. Maar sinds dit jaar ben ik toegetreden tot het bestuur van 
de VGN en onlangs ook gekozen tot voorzitter van de Pensioen 
Uitvoerings Commissie.
Ik hoop dat ik in beide rollen mijn opgedane kennis kan gebruiken 
om de belangen van alle gepensioneerden, maar uiteraard ook die 
van de andere deelnemers aan de Nutreco pensioenregelingen, zo 
optimaal mogelijk kan dienen.

Terugblik Herman Blekman
Euribrid, Hendrix, BP Nutrition, Nutreco, 
Vereniging van Gepensioneerden Nutreco: 
Toen ik in 1978 bij Euribrid in dienst trad als personeelschef had 
ik  vier jaar bij AKZO in Arnhem achter de rug. De reden van deze 
overstap was dat de cultuur en de sfeer in het bedrijf mij begon 
tegen te staan. Het was een chique heren club. Men sprak niet met 
elkaar maar men converseerde. Je zei niet ik moet even naar het 
toilet, nee je diende te zeggen ik ga even mijn handen wassen.  
De overgang naar Euribrid had niet groter kunnen zijn. Tijdens mijn  
kennismakingsronde moest ik bij Jan Lamers in Overloon op een 
zeug gaan zitten en hem fl ink in de fl anken duwen want dan nam 
de dame het sperma van de KI (Kunstmatige Inseminatie) beter op. 
Ik ging mee op kuikenvluchten naar Irak, Angola en Joegoslavië 
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www.vgnutreco.nl

en belandde vanzelf in het internationale commerciële gebeuren 
naast mijn functie als personeelschef. De directie zat een kamertje 
naast me, de contacten waren direct en informeel, heel wat anders 
dan bij ENKA waar de Raad van bestuur op een eigen verdieping 
zat. De basis voor de cultuur van een bedrijf wordt volgens mij 
gelegd door haar oprichters. Ik heb Wimke Hendrix net niet meer 
gekend; hij was een of twee jaar tevoren overleden, maar Bert 
Hendrix, zijn zoon, was net zo wars van kapsones en net zo bena-
derbaar als zijn vader. De bedrijfscultuur was no-nonsense, direct, 
niet te veel geld uitgeven en bij de ingang aan de Veerstraat las ik 
op een bordje: “voeten vegen”. Vanaf de eerste dag voelde ik me 
als een vis in het water bij Euribrid. En zo was het ook bij Hendrix 
Vlees en later bij de Internationale Business Groups van Henk 
Bakker en Eli Huijsman. Een jaar na mijn intrede nam BP (British 
Petroleum) de business over van de familie Hendrix. Het perso-
neel werd heel genereus door de familie bedacht. Zelfs met mijn 
ene dienstjaar kwam er een leuk bedrag op mijn bankrekening. 
Eigenlijk merkten we niet zo veel van BP, die ons op “arms-length” 
aanstuurde en de meeste Hendrix/Trouw managers bleven op 
hun post. We kregen wel steeds meer buitenlandse collega’s die 
allemaal hun eigen cultuur meebrachten. De ritjes naar Antwerpen 
waren voor velen een prettige afwisseling. Dat BP niet helemaal 
tevreden was met ons bleek uit de toespraak van David Simon, 
de hoogste baas van BP, op een management conferentie. Die zei: 
“You are a first class company with second class results”.
Toen BP besloten had zich te ontdoen van haar nutrition acti-
viteiten en we in handen kwamen van zeer zakelijk ingestelde 
hedgefondsen, vroeg ik me af of we die eigen bedrijfscultuur 
zouden kunnen vasthouden. We waren volgehangen met vreemd 
vermogen, hingen dus sterk af van de banken en de prestatiedruk 
was hoog. De nieuwe eigenaren hadden er belang bij dat Nutreco 
van start ging met een klein hoofdkantoor met niet te veel over-
head kosten want het moest een decentrale organisatie worden. 
Functies in Antwerpen en Boxmeer moesten verdwijnen en andere 
functies kwamen er voor in de plaats, gericht op een toekomstige 
beursgang. Ik heb in die tijd heel wat beëindigings-gesprekken 
moeten voeren met mensen die me kritisch aankeken zo van: 
“Wij hebben het bedrijf opgebouwd en jullie gaan er mee van 
door”. We hebben getracht die reorganisaties zo rechtvaardig 
mogelijk te doen met een persoonlijke mensgerichte aanpak, maar 
soms voelde ik me net als een voetbalscheidsrechter die, in de 
ogen van de supporters van beide clubs, weinig goed kan doen. 
Toch denk ik dat we onder Richard van Wijnbergen en later Wout 
Dekker wel iets van de oude Hendrix/Trouw cultuur hebben behou-
den, maar dat is een persoonlijke inschatting. Dat gevoel had ik 
zeker op het moment dat Richard van Wijnbergen op Beursplein 5 
op de gong sloeg en in de kantine in Boxmeer het verzamelde per-
soneel middels een directe video verbinding met Richard toostte 
op een geslaagde beursintroductie. Het was 1997 en Nutreco was 
vanaf dat moment een onafhankelijk beursgenoteerd bedrijf.
Een botsing met de oude garde kwam toen we moesten erkennen 
dat het praktisch en wettelijk(met name in het buitenland) niet 
mogelijk was om de gepensioneerden mee te laten profiteren van 
de beursgang middels een preferentiële inschrijving. Ik denk dat 
sommige oudgedienden zich toen niet meer zo herkenden in dit 
nieuwe Nutreco. 

Een tweede clash met de oud gedienden kwam in het jaar 1999 
of daaromtrent. De Raad van Bestuur had besloten dat het NPF 
(Nutreco Pensioen Fonds) zo’n hoge dekkingsgraad had, dat het 
fonds over-liquide was. Dus werd er veel geld overgeheveld naar 
de werkgever(die dat gelet op de druk van de banken prima kon 
gebruiken), de gepensioneerden en de actieven. Volkomen in lijn 
met de statuten en met instemming van de deelnemersraad. Maar 
toen jaren later de rente in een vrije val kwam en de financiële cri-
sis er aan kwam, verschrompelde de dekkingsgraad en moest het 
fonds afzien van inflatie toeslagen, net als de meeste pensioen-
fondsen in Nederland overigens. De Raad van Bestuur van Nutreco 
had het NPF inmiddels boekhoudkundig op afstand gezet en kon 
of wilde op grond van nieuwe boekhoudregels niet bijstorten cq 
het ontvangen geld terug storten. Dat hebben vele gepensioneer-
den de directie kwalijk genomen; zelfs de Volkskrant kreeg er lucht 
van. Inmiddels was de VGN opgericht die de belangen van de ge-
pensioneerden met verve ter hand ging nemen onder aanvoering 
van Henk van der Geest en Kees de Ridder. De directie van Nutreco 
wilde uiteindelijk helemaal van het NPF af, op zich wel begrijpelijk 
want pensioenen beheren is een vak en dat was niet onze core 
business. Maar hoe zit het dan met die onderdekking en de kans 
op indexatie vroeg het VGN bestuur aan de directie? Cees van Rijn 
was toen CFO en verantwoordelijk voor het pensioendossier. Hij 
heeft de ledenvergadering van de VGN toegesproken en onze kri-
tische vragen beantwoord. De VGN heeft in stevige onderhande-
lingen met de Nutreco directie er een hele goede deal uit weten te 
halen die door de VGN leden unaniem werd goedgekeurd. Het NPF 
werd geliquideerd en Aegon nam de pensioen regeling over met 
een apart indexatie depot waar de werkgever een flink bedrag in 
afdroeg. Het gevolg was dat onze actieven en inactieven bijna de 
enigen in dit land waren die recentelijk een inflatie correctie van 
4% hebben gekregen. Even kwam er weer iets van vertrouwen in 
de oude bedrijfscultuur boven drijven.
Ik werd , na vier en half  jaar bij Océ te hebben gewerkt en inmid-
dels gepensioneerd,  gevraagd  om tot het VGN bestuur toe te 
treden. Ik hoefde daar niet lang over na te denken. Op deze wijze 
kon ik iets terug doen voor mijn oud collega’s met wie ik 25 jaar 
heel prettig had samen gewerkt. Ik vond het werk als secretaris 
heel bevredigend vooral als je leden kon helpen met lastige pen-
sioen kwesties. Ik denk nog aan die keer dat van een medewer-
ker zijn hele pensioen was zoek geraakt bij de overgang van de 
pensioenen van Hendrix Meat Group-medewerkers naar het VLEP 
(Vleeswaren Pensioen fonds). Bij de helpdesk van het VLEP kwam 
hij er niet door. Ik kreeg sowieso niet zo’n goede indruk van die 
helpdesks. Die hebben standaard antwoord op standaard vragen 
en als ze het niet meer weten dan zeggen ze: ”Mijnheer de lijn 
wordt slecht ……..tuut tuut tuut…”. Door rechtstreeks contact 
van de VGN met het bestuur van de VLEP  is het goed gekomen.
Ook veel partners van overleden oud-medewerkers heb ik kunnen 
helpen als ze het niet goed meer wisten. De VGN is een prima club 
die belangrijk is nu de pensioenen steeds meer op de tocht komen 
te staan. Ik vond de sfeer in het bestuur uitstekend ook nadat Wim 
Vonk het roer van Henk van der Geest had over genomen . 
De jaarvergaderingen zijn voor mij net een reünie. 
Ik wens het bestuur en de VGN het allerbeste voor de toekomst.
Tot de volgende jaarvergadering.
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