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Van de redactie: In rustiger vaarwater?
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Het woordje van de redactie van de VGN Nieuwsbrief van december 2014 opende met de

INHOUD

die met Hendrix/UTD naar ForFarmers gegaan zijn, zijn verdwenen uit het Nutreco Pensi-

l Van de redactie

kop:“Ons staat een woelig jaar te wachten!”We zijn nu twee jaar verder. Er is in die twee
jaar veel gebeurd en we zouden nu in wat rustiger vaarwater moeten komen.
De koop van Nutreco door het SHV concern is al enkele jaren een feit en de medewerkers
oenfonds. Het oude Nutreco pensioenfonds is overgegaan naar Aegon, en voor de nieuwe
Nutreco werknemers (miv 1-1-2017) is met Nationale Nederlanden (NN) in zee gegaan.

l Van de voorzitter

Het bestuur van onze Vereniging is ook weer compleet met de komst van Bart Peters, die

l Kennismaking Bert Peters

zich ook in deze nieuwsbrief nogmaals kort aan u voorstelt. De voorzitter geeft een mooie

l Van de secretaris

beschouwing als voorwoord, onze penningmeester vertelt over het wel en wee van ons
ledenaantal en de secretaris geeft uitleg over de stand van zaken na de overgang naar

l Van de penningmeester

NN. We blijven vragen om oude foto’s en verhalen in te sturen voor op de VGN-website.

l Van de ledenadministratie

We hopen dat ook de nieuwe leden veel leesplezier hebben aan deze nieuwsbrief.
De redactiecommissie: Bart Peters en Ted Seijnder

Van de voorzitter Wim Vonk
Is het jaar 2017 nu een rustig jaar geweest of toch niet? Als ik dit overdenk is net minister
Hennis afgetreden en burgemeester van der Laan van Amsterdam overleden en het lijkt
erop dat we binnenkort toch een nieuwe regering krijgen met weer weinig plussen voor
de gepensioneerden. Internationaal is er ook van alles aan de hand, ruzie tussen Trump en
Noord Korea, Catalonië wat zich in een referendum heeft uitgesproken voor afscheiding,
Engeland dat worstelt met de Brexit om zo maar eens wat te noemen. Maar allemaal zaken als ze verkeerd aflopen, ook voor ons grote gevolgen kunnen hebben. Laten we dus
maar hopen dat dit allemaal niet zo’n vaart zal lopen en ons maar beperken tot zaken
waar we zelf invloed op kunnen hebben.
Als er aan mensen wordt gevraagd of ze gelukkig zijn en wat het belangrijkste is voor hun
geluk dan wordt meestal spontaan “Gezondheid” geroepen. Op onze leeftijdsgroep is dat
in ieder geval van toepassing. Wij zitten immers in een leeftijdscategorie waar gezondheid
in elk gesprek terug komt. Om ons heen zien we de gevolgen van het ouder worden. Ook
bij onze leden is dit zeker het geval. Ook in ons bestuur is dit aan de orde.
Een ander punt wat bij veel mensen hoog scoort bij het geluksgevoel is inkomen. Aan het
eerste punt ( gezondheid) kunnen we weinig meer doen dan luisteren naar elkaar, aan het
tweede punt proberen we wel wat te doen. Sterker, dit is onze hoofdtaak als belangenvereniging gepensioneerden Nutreco. Gelukkig hebben we in 2015 de 4% verhoging mede
kunnen bewerkstelligen in een periode dat andere fondsen niet konden indexeren of zelfs
moesten korten. Een verdere verhoging is in de toekomst zeker niet uitgesloten. Er is nog
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steeds een pot beschikbaar waaruit dit kan worden betaald. Maar uiteraard zijn ook wij
gebonden aan regels. De belangrijkste regel voor verdere indexering is een positieve
dekkingsgraad en deze wordt weer heel sterk beïnvloed door de rentestand. Maar met
een lage rentestand zoals de laatste jaren het geval is geweest, is een verdere indexering voorlopig niet meer te verwachten. Maar we houden moed. De rente zal niet eeuwig laag blijven. Op de rentestand hebben we geen invloed. Waar we wel voor kunnen
zorgen is dat de overeenkomst welke door Nutreco is afgesloten voldoende voorwaarden bevat om ons pensioen te kunnen garanderen en dat de indexatiemogelijkheden
zo veel mogelijk in stand blijven.
Gelukkig is de laatste contractwijziging, mede door goed werk van onze 3 afgevaardigden in de PUC, weer prima verlopen. In deze Nieuwsbrief zetten we de voorwaarden
oud/nieuw op een rij en ook op de ledenvergadering zal dit nogmaals uitgebreid aan
de orde komen.
Aan het begin van het jaar hebben we in samenwerking met Nutreco enkele stappen
gezet om gepensioneerden aan te schrijven die nog geen lid waren. Omdat we tegelijkertijd met wat programmawijzigingen in de weer waren liep dit niet altijd helemaal
goed, maar uiteindelijk heeft deze actie toch 30 nieuwe leden opgeleverd! Graag wil ik
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deze nieuwe leden van harte welkom heten.
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met actief lid zijn van het bestuur en zal ook stoppen als lid van de PUC.
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NL08RABO0129175005
t.n.v. Vereniging van
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5275 KE Den Dungen.

Een terugkerend punt is om voldoende goede bestuursleden te houden of te krijgen.
Immers bestuursleden mogen statutair maar een beperkte tijd in functie blijven. Ook
dit jaar is dit weer aan de orde. Zoals al eerder aangekondigd is Kees de Ridder gestopt
Ook Herman Blekman zal in 2018 gaan stoppen omdat hij statutair niet meer herkiesbaar is. Nu zijn dit net 2 bestuursleden met veel ervaring en kennis van pensioenen en
van de achtergronden van de overeenkomst tussen Nutreco en Aegon. Het is dus heel
belangrijk dat we deze kennis terug in het bestuur halen. Het oude gezegde, “in geval
van nood is de redding nabij” is ook nu van toepassing. Zoals u weet, of misschien niet
weet, is Theo Versteegen dit jaar gestopt vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Theo is de man die namens Nutreco vooral heeft gewerkt aan deze
overeenkomst. U begrijpt dat wij dus blij zijn dat hij heeft toegezegd om vanaf 2018 lid
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te willen worden van ons bestuur en ook zitting wil nemen in de PUC zodra dit aan de
orde komt. Als dit allemaal lukt en de ledenvergadering dit straks zal goedkeuren, hebben we in 2018 weer een voltallig, zeer gemotiveerd bestuur en kunnen we uw belangen maar ook de belangen van Nutreco weer volop dienen.
Als bestuur wensen wij u alvast het beste voor het restant van dit jaar en alvast een
goed begin 2018 toe hopelijk in goede gezondheid en zien we u graag op de ledenvergadering welke gehouden wordt op 20 maart 2018 bij Nutreco in Boxmeer.

Van de secretaris: Herman Blekman
“Nutreco brengt wijzigingen in de pensioenregeling aan”
Met ingang van 1 januari 2017 zijn er bij Nutreco in Nederland een aantal wijzigingen
in de pensioenregeling aangebracht die vooral voorde actieve medewerkers nogal wat
verandering inhouden. Onze VGN leden worden weliswaar niet zo direct geraakt, maar
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Oud tot 31 december 2016

Nieuw vanaf 1 januari 2017

m.b.t. gepensioneerden

het wordt wel duidelijk dat er met het oog op de betaalbaarheid van de pensioenregelingen in ons land een aantal
fundamentele veranderingen op komst zijn. Er wordt door
sommige politieke partijen veel geklaagd over het koopkrachtverlies van de gepensioneerden en hier en daar wordt
er zelfs gekort op de pensioenrechten, maar we kunnen
er niet om heen, zoals mede uit onderstaand overzicht zal
blijken, dat de jonge generatie veel onzekerheid ten aanzien
van zijn pensioenen tegemoet gaat. Voor ons als gepensioneerden is vooral van belang of de koopkracht van onze
pensioenen in stand kan blijven. Daartoe zijn er destijds met
Nutreco bij de opheffing van het Nutreco Pensioenfonds
afspraken gemaakt over de vorming van een indexatie- of
toeslagen depot. Uit de middelen van dit depot dienen de
toeslagen te worden gefinancierd, hetgeen in 2015 met een
indexatie van 4 % dan ook (gedeeltelijk) is gerealiseerd.
Nutreco heeft de nieuwe pensioenregeling in goed overleg
afgestemd met de nieuwe eigenaren, de SHV, die zich op dit
dossier een zeer verantwoordelijk werkgever heeft getoond.
Dit moge met name blijken uit het feit dat de kosten voor
de nominale garantie van de bij Aegon ondergebrachte

Opgebouwde pensioenrechten zijn
ondergebracht
bij Aegon
in een
Oud
tot 31 december
2016
separaat depot
m.b.t. gepensioneerden
Pensioenen zijn nominaal
Opgebouwde pensioenrechten zijn
gegarandeerd( dus niet korten) de
ondergebracht bij Aegon in een
kosten daarvan zaten in de premie
separaat depot
marge( de extra buffer in de pensioen
premie
boven
nodige actuariële
Pensioenen
zijndenominaal
premie)
gegarandeerd( dus niet korten) de
kosten daarvan zaten in de premie
Aegon betaalt de ingegane
marge( de extra buffer in de pensioen
pensioenen uit
premie boven de nodige actuariële
Het toeslagendepot bevat volgens
premie)
onze opgave op 31/12/2016 € 22 mio
Aegon betaalt de ingegane
bestemd voor alle rechthebbenden,
pensioenen uit
actieven en in-actieven
Het toeslagendepot bevat volgens
onze opgave op 31/12/2016 € 22 mio
Het toeslagen depot werd gevuld met
bestemd voor alle rechthebbenden,
de over-rente(deels), de
actieven en in-actieven
beleggingsopbrengsten en een door
de wg beschikbaar gestelde premie
marge
Het toeslagen depot werd gevuld met
de over-rente(deels), de
beleggingsopbrengsten en een door
de wg beschikbaar gestelde premie
marge
Het indexatie beleid wordt vastgesteld
door de PUC(Pensioen Uitvoerings
Commissie)

van de versobering van de pensioenregeling van de nieuwe
medewerkers grotendeels terug vloeien naar het toeslagendepot. Het nieuwe pensioencontract met Nationale Nederlanden ( looptijd 4 jaar: 2017-2020) is tot stand gekomen na
zorgvuldig overleg met en goedkeuring door de COR en de
VGN., die het nieuwe pensioencontract mede ondertekend
hebben. Wij realiseren ons dat het hele pensioen verhaal erg
ingewikkeld is, daarom zullen we trachten de belangrijkste
wijzigingen per 1 januari 2017 hier zo overzichtelijk mogelijk
weer te geven. Overigens is er tijdens de laatste Algemene
ledenvergadering reeds een uitgebreide toelichting gegeven
door Kees de Ridder en Theo Versteegen(de inmiddels gepensioneerde pensioen manager van Nutreco).
Overzicht veranderingen in pensioencontract
Nutreco per 1 januari 2017
wg = Werkgever, wn = werknemer
Oud tot 31 december 2016

Nieuw vanaf 1 januari 2017

m.b.t. gepensioneerden
Opgebouwde pensioenrechten zijn
ondergebracht bij Aegon in een
separaat depot
Pensioenen zijn nominaal
gegarandeerd( dus niet korten) de
kosten daarvan zaten in de premie
marge( de extra buffer in de pensioen
premie boven3de nodige actuariële
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Opgebouwde pensioenrechten blijven
bij Aegon in hetzelfde depot
Pensioenen blijven nominaal
gegarandeerd. Nutreco heeft in de
balans een voorziening opgenomen
om de kosten, die Aegon daarvoor in
rekening brengt, te dekken.

Pensioenen blijven nominaal
Opgebouwde pensioenrechten blijven
gegarandeerd. Nutreco heeft in de
bij Aegon in hetzelfde depot
balans een voorziening opgenomen
om de kosten, die Aegon daarvoor in
rekening
brengt,
dekken.
Pensioenen
blijventenominaal
gegarandeerd. Nutreco heeft in de
balans een voorziening opgenomen
Dit blijft zo
om de kosten, die Aegon daarvoor in
rekening brengt, te dekken.
Het toeslagen depot blijft en is
bestemd voor alle rechthebbenden,
Dit blijft zo
m.u.v. de medewerkers die nieuwe
pensioenrechten opbouwen bij
ForFarmers
Het toeslagen depot blijft en is
bestemd voor alle rechthebbenden,
De wg stelt i.p.v. de bestaande premie
m.u.v. de medewerkers die nieuwe
marge € 573.000 per jaar beschikbaar,
pensioenrechten opbouwen bij
alsmede voor het jaar 2017 een extra
ForFarmers
belegging t.w.v. € 374.000, plus de
besparing
de wg
boekt doorpremie
De
wg steltdie
i.p.v.
de bestaande
invoering
van de DC
marge € 573.000
per(Defined
jaar beschikbaar,
1) t.w.v.
2,4
Contribution)
alsmede
voor regeling
het jaar 2017
een€extra
mio
(geschat
als €totaal
overplus
een de
belegging
t.w.v.
374.000,
periode
van
jaar)
besparing
die4 de
wg boekt door
invoering van de DC (Defined
Dit blijft zo. Het toeslagen beleid voor
Contribution) regeling 1) t.w.v. € 2,4
medewerkers met DC regeling moet
mio (geschat als totaal over een
nog worden bestudeerd
periode van 4 jaar)

Het
indexatie
beleid
wordt vastgesteld
m.b.t.
de actieve
medewerkers
door de PUC(Pensioen Uitvoerings
Tot 31/12/2016 opgebouwde rechten
Commissie)
blijven bij Aegon

Dit blijft zo. Het toeslagen beleid voor
medewerkers met DC regeling moet
Alle
te bouwen
nog nieuw
wordenopbestudeerd
pensioenrechten worden
ondergebracht bij Nat. Nederl.(net als
van andere SHV onderdelen in NL)

Medewerkers die op 31/12/2016 in
dienst zijn behouden een
voorwaardelijk geïndexeerd
middelloon systeem tot
pensioengrondslag van € 53.000,
daarboven komen zij in de DC regeling
1) tot een pensioengevend salaris van
€ 101.000

Medewerkers die na 1 jan.2017 in
dienst komen hebben een DC regeling
1). Dat is aanmerkelijk goedkoper voor
de wg dan een voorw. geindexeerd
middelloon systeem. Het voordeel,
geschat op € 2,4 mio over een periode
van 4 jaar gaat naar het toeslagen
depot.

De PUC (waarin de VGN 3
vertegenwoordigers heeft) houdt
toezicht op een correcte uitvoering
van de pensioenafspraken

Dit blijft zo

pensioenen voor de toekomst gereserveerd zijn in de vorm
van een balansvoorziening. Bovendien zullen de voordelen

Opgebouwde pensioenrechten blijven
bij Aegon
in hetzelfde
Nieuw
vanaf
1 januaridepot
2017

1) Een DC regeling houdt in dat wg en wn een percentage van het inkomen
vlgs een leeftijdstabel in de pensioen pot stoppen. Die pot wordt belegd
en het is afwachten hoeveel pensioen je daar voor kunt kopen op het
moment van pensionering. Het beleggingsrisico is daarmee volledig voor
de werknemer.

Van Penningmeester Albert Swinkels
Het aantal leden schommelt tussen de 360 en 370 en dat is
een stijging van ongeveer 15 leden ten opzichte van 1 jaar
geleden. De stijging komt vooral door de actie die we als VGN
hebben ondernomen waardoor vooral oud medewerkers zijn
bereikt die niet als laatste werkgever Nutreco hadden. Dit
heeft geleid tot 25-30 nieuwe leden. Jaarlijks hebben we ook
mutaties als gevolg van overlijden en soms vanwege opzegging. De contributie hebben we met ingang van dit kalender-
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jaar (2017) kunnen verlagen van 15 naar 10 euro per jaar,

Maar het derde weekend van oktober verandert het dorp in

onder andere als gevolg van het opzeggen van ons lidmaat-

het bruisende centrum van de streek. Ik de 2 dagen van dat

schap van de NVOG ( Nederlandse Vereniging van Organisa-

weekend worden hier zo’n 20 tot 25.000 bezoekers verwacht.

ties van Gepensioneerden). Daarnaast hebben we voldoende

Het zijn dan de jaarlijkse kastanje feesten. Dit jaar alweer voor

reserves op kunnen bouwen om tegenvallers te kunnen

de 28ste keer. De week daaraan voorafgaande werk ik als

pareren. De inning van de contributie hebben we verschoven

vrijwilliger mee om dat feest mogelijk te maken. Dit jaar moe-

van januari naar medio april ( in ieder geval na de ledenver-

ten we 2000 liter appelsap persen. Dit wordt in het weekend

gadering die uiteindelijk beslist over de contributie).

verkocht. In twee dagen moeten we, met zo’n 10 vrijwilligers
dit persen. Dit is een enorme klus, maar ook wel weer gezel-

Kennismaking met Bart Peters
Ik ben geboren in Breda in 1951 als
zoon van een boer uit Bavel. Getrouwd in 1974 met Diny, een zoon
en een dochter gekregen en inmiddels 5 kleinkinderen.
Na mijn studie Werktuigbouw aan
de HTS te Tilburg ben ik vanaf 1975 bijna altijd werkzaam
geweest als molenbouwer: een keer aan de kant van de leverancier (Brabant van Opstal, Dinnissen) een andere keer aan de
kant van de veevoeder industrie. Een zijsprong was een periode
van 6 jaar in de champignon sector. In 1981 kwam ik voor de
eerste keer in dienst van Hendrix Fabrieken/BP Nutrition en
deed ik projecten in Europa ( oa Nederland, Noorwegen, België
en Duitsland) en sloot af als Petfood Manager in Putten.
De tweede keer kwam ik in 2007 in dienst van Nutreco en deed
ik projecten in Oost Europa, Azie en Afrika (oa. Indonesië,
Egypte, China, Ukraine, Vietnam en Nigeria) en als zelfstandig
consultant nog een laatste project voor Skretting in Zambia.
Vanaf 1 Maart 2016 sta ik niet meer op de loonlijst van Nutreco en geniet vanaf september 2017 van mijn pensioen. Met
mijn Trouw achtergrond als een pré, ben ik door de ALV van
maart 2017 gekozen in het bestuur van de VGN. Ik hoop hierin
voor iedereen een steentje te kunnen bijdragen.

lig. In het weekend dan het feest. Alles in het teken van de
kastanjes. Dit was vroeger hier volksvoedsel nummer een. Het
werd voor van alles en nog wat gebruikt. Bij de oudere huizen
zit standaard een kastanje huisje, waar deze werden gedroogd
om ze te conserveren. Maar wat doe je zo de hele dag op een
afgelegen plaats. Van tijd tot tijd heb ik wat werk voor de VGN,
zoals het up to date houden van de website, het bijhouden van
de ledenadministratie. Dit kan goed gebeuren op afstand, met
een internetverbinding is dit allemaal geen probleem. Wel wil
ik hier nu de site onder de aandacht brengen, want die kan
wel wat meer bezoekers gebruiken. We doen ons best om het
laatste nieuws op pensioen gebied te presenteren op de site.
En als ik dan zie dat we de laatste 90 dagen maar 56 personen
hebben gehad die de site hebben bezocht, dat is dat wel erg
magertjes te noemen.
Maar nu naar mijn leven in Frankrijk. Ik heb hier een grote
groentetuin en een flinke boomgaard. Ik kan u verzekeren dat

dit veel werk betekent. We maken heel veel confituren, veel
siroop. Maar ook veel likeuren. Dus je kunt je voorstellen
dat wij ons hier niet hoeven te vervelen. Ik heb je met dit
stukje een kijkje in ons leven willen geven en ik hoop dat
dat een beetje is gelukt. Maar ik zou ook nog even willen
zeggen, ga ook eens naar de site.
Het was me een genoegen dit te schrijven.
Groeten uit Frankrijk van Leo Boeijen.

Van de Ledenadministrateur Leo Boeijen
Door Bart Peters is aan de overige bestuursleden gevraagd
om ook een bijdrage te leveren aan de nieuwsbrief. Dus ook
van mij wordt een bijdrage verwacht. Wij wonen het grootste
deel van het jaar in het zuiden van Frankrijk. In een dorpje met
de naam Mourjou. Een dorpje met een goede 300 inwoners.

www.vgnutreco.nl
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