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1. VAN DE BESTUURSTAFEL 
 
Algemene ledenvergadering van 28 april 2022 
Het was natuurlijk wel een klein feestje om na 2 corona-jaren weer bijeen 
te kunnen komen voor een jaarvergadering. Liefst 70 leden waren hiervoor 
naar de kantine van Deventer-Zuid gekomen en 15 leden hadden zich 
vooraf afgemeld. Het was fijn vaag in de verte de bussen-lijnen te horen 
ratelen. En de zo vertrouwde geuren van rubber en van lak- en druklijnen 
op te snuiven. En het was natuurlijk vooral plezierig in die entourage vele 
bekende gezichten weer te zien en met een glas bier in de hand met oud-
collega’s bij te praten. De stemming en sfeer waren dan ook opperbest. 
Alom proef je dat men trots is op de prestaties en zorg van het Pensioen 
Fonds TDV. Eenzelfde trots als men voorheen had om bij Thomassen-
&Drijver-Verblifa te werken. Het verslag van de jaarvergadering vindt u 
elders in deze Nieuwsbrief. 
Het bestuur is zich zeer wel bewust van het belang van de algemene 
ledenvergadering van de VPP-TDV: het is dé plaats om oude collega’s en 
bekenden te ontmoeten en op de hoogte te blijven van het wel en wee van 
de onderneming en van het pensioenfonds waar ze nog vele jaren hun 
inkomen van zullen ontvangen. 
 
Bestuur 
Gerrit Groot Wassink, onze secretaris, heeft na 15 jaar afscheid genomen 
van het bestuur. En ook Marianne van der Marck, die namens het VO in het 
bestuur zat, is vertrokken om in het bestuur van het Pensioen Fonds Barend 
Hess op te volgen. 
Het bestuur is nu als volgt samengesteld: Kees Verster (voorzitter), Piet van 
der Noord (secretaris), John Schoër (lid), Ruud Ligtenberg (lid) en Kees 
Hopma, Theo Tysma en Bert van Oortmarssen (allen lid namens het VO). 
Dit najaar treedt Herman van der Donk toe tot het bestuur. De nu nog 
resterende vacature verwachten we vóór de komende jaarwisseling te 
kunnen invullen. 
De bestuursvergaderingen worden voorts bijgewoond door Wil Lugtenburg-
Sanders en Marianne van der Marck, de vertegenwoordigers van de 
gepensioneerden in het bestuur van het Pensioen Fonds. En met grote 
regelmaat door Barend Hess als adviseur van het bestuur. 
 
Nieuwe pensioenwet 
Het is erg spijtig dat we over de nieuwe pensioenwet nog steeds niet veel 
kunnen zeggen. 
Er is een ontwerpwet en de Tweede Kamer heeft al twee vragenrondes 
achter de rug. Maar het debat en de feitelijk behandeling moet nog 
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beginnen. En dan komt de Eerste Kamer nog. Het is wel zeker dat afronding 
niet eerder dan vermoedelijk medio 2023 kan worden verwacht. 
Daar zijn we vooralsnog ook niet zo rouwig om. De nieuwe wet is – ook 
volgens pensioenexperts – zéér complex en op vele onderdelen nog steeds 
erg onduidelijk. Op de wet zelf heeft het Pensioenfonds TDV natuurlijk geen 
invloed. Maar wel op de wijze waarop aan die wet straks door ons 
pensioenfonds vormgegeven wordt. Vandaar dat wij, en dan met name de 
vertegenwoordigers van de gepensioneerden in het bestuur van het 
Pensioenfonds dit proces op de voet volgen. Wij houden u op de hoogte! 
  
Ledenwerving 
Het is geen nieuws dat ons fonds steeds verder krimpt. Het aantal 
pensioengerechtigden daalt langzaam maar zeker omdat er elk jaar ‘aan de 
voorkant’ minder nieuwe gerechtigden bijkomen (door indiensttreding) dan 
er aan de achterzijde (door overlijden) uitstromen. 
Zo daalt ook elk jaar het aantal leden van de VPP-TDV. En ook bij ons is 
de ongunstige invloed van corona goed zichtbaar; in de twee voorbije jaren 
zijn bijna 100 leden overleden. De vereniging telt nu ca 650 leden. Dat is ca 
20% van het totaal aantal pensioengerechtigden. Dat betekent dat 80% van 
de ‘mogelijke’ leden die mogelijkheid niet (heeft) benut. 
Het bestuur heeft besloten een bijzondere inspanning te doen om het 
ledental te vergroten. Zo zal de vereniging zich uitdrukkelijker presenteren 
wanneer iemand de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Maar ook zal zij 
door publiciteit binnen de bedrijven medewerkers die binnen een jaar of 5 
met pensioen gaan attent maken op het bestaan van de vereniging en de 
mogelijkheid daar ook vóór pensionering lid van te worden. Tenslotte 
proberen we ook de ‘slapers’ te benaderen. Dat zijn personen die enkele 
jaren premie hebben afgedragen aan het Pensioen Fonds TDV, maar niet 
meer bij de onderneming werken. We onderzoeken de mogelijkheden deze 
te benaderen en ze attent te maken op de mogelijkheid – en 
aantrekkelijkheid! – onze gelederen te komen versterken.  
 
Hoorrecht 
Het individueel bezwaarrecht ten aanzien van pensioenen verdwijnt. In het 
kielzog van de nieuwe pensioenwet introduceert de wetgever daarom nu 
een wettelijke regeling voor het hoorrecht van verenigingen van 
gepensioneerden. Sociale partners moeten de vereniging van 
gepensioneerden de gelegenheid geven haar oordeel en advies te geven 
over voorgenomen keuzes en regelingen bij het ‘invaren’ naar de nieuwe 
pensioenen - vóór de formele vaststelling daarvan. 
De wetgever stelt wel enkele eisen aan zo’n vereniging. De belangrijkste 
voor ons is dat tenminste 10% van alle pensioengerechtigden bij het fonds 
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lid van de vereniging zijn. Het pensioenfonds is voorts wettelijk verplicht 
mee te werken aan het verstrekken van informatie aan 
pensioengerechtigden over het bestaan van een vereniging van 
gepensioneerden. 
 
Kees Verster, Voorzitter bestuur VPP-TDV 
 
 

2. VERSLAG ALV APRIL 2022 
 
In de kantine van Deventer Zuid waren circa 70 leden aanwezig, 15 leden 
hadden zich bij de secretaris afgemeld. 
 
a. Opening.  
Dit is de eerste vergadering van onze voorzitter waarbij ook de leden 
aanwezig zijn. De jaarvergaderingen van 2020 en 2021 konden i.v.m. 
Corona maatregelen geen doorgang vinden. De vereniging is Trivium 
erkentelijk dat de VPP-TDV wederom een gastvrij onthaal op DeventerZuid 
krijgt. 
 
b. Mededelingen. 
Er zijn 15 berichten van verhindering bij de secretaris binnengekomen.   
Het aantal leden van de vereniging is met 140 afgenomen sinds de laatste 
ALV in 2019. Ook hier heeft Covid zijn sporen achtergelaten. 
 
c. Verslag ALV 2019 
d. Jaarverslag 2019 
e. Jaarverslag 2020 
f. Jaarverslag 2021 
Deze worden alle zonder opmerkingen door de vergadering goed gekeurd. 
Met dank aan onze secretaris, Gerrit Groot Wassink. 
 
g. Jaarrekening 2019 en begroting 2020 
h. Jaarrekening 2020 en begroting 2021 
i. Jaarrekening 2021 en begroting 2022 
Deze worden ook zonder opmerkingen goedgekeurd, met dank aan de 
penningmeester, Kees Hopma. Kees neemt nog even het woord en zegt 
dat het bestuur heeft gemeend, dat ondanks het budgettair saldotekort de 
contributie niet verhoogd wordt, omdat onze reserve voldoende is. 
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j. Bevindingen kascommissie 
Annelies v.d. Berg en Otto Suir brengen verslag uit van de kascontrole. De 
boeken zijn prima in orde en zij stellen voor om de penningmeester over de 
afgelopen jaren décharge te verlenen, hetgeen gebeurt. 
 
k. Benoeming kascommissie 
Otto Suir is aftredend. Er wordt een oproep gedaan om toe te treden tot 
deze commissie. Hans Alards meldt zich na de vergadering. Ook John 
Bosch heeft zich later gemeld. Het bestuur zal in haar eerstvolgende 
vergadering beslissen wie samen met Annelies de kascommissie zal/zullen 
vormen. 
 
l. Bestuurswisselingen 
Gerrit Groot Wassink is aftredend en niet herkiesbaar. Vanaf 2007 is Gerrit 
bestuurslid/secretaris geweest, maar ook de olie in de motor om alles 
soepel te laten verlopen. Hij regelde dat de Nieuwsbrieven op tijd gereed 
waren voor de drukker, en was de initiator om dit communicatiemiddel te 
voorzien van illustraties en foto’s. De voorzitter dankte Gerrit voor zijn 
jarenlange inzet, wat gepaard ging met iets onder de kurk. 
John Schroër en Ruud Ligtenberg waren ook aftredend, maar hebben hun 
termijn verlengd, wat met instemmend applaus door de vergadering werd 
ondersteund. Ook aan het vertrek van Barend Hess werd aandacht 
besteed. Barend had al vijf jaar geen bestuursfunctie meer, maar was tot 
juni 2021 bestuurslid van het Pensioenfonds namens de gepensioneerden. 
In dat bestuur is hij opgevolgd door Marianne v.d. Marck. Piet van der 
Noord, die in 2020 toegetreden is tot het bestuur zal de secretariaats-
werkzaamheden van Gerrit Groot Wassink overnemen. 
 
m. Statuten en Huishoudelijk Reglement 
Vanwege de Nederlandse Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 
(WBTR van 2021) en de Wet Algemene Verordening Gegevens-
bescherming (AVG van 2018), heeft het bestuur de statuten, waar nodig en 
nuttig, geactualiseerd en aangepast. 
Tevens is er een Huishoudelijk Reglement gemaakt, waarbij het 
gemakkelijker is om zonder tussenkomst van de notaris aanpassingen door 
te voeren.  
De vergadering gaat met algemene stemmen akkoord met de nieuwe versie 
van de statuten (Versie-4, 25 januari 2022) en ook met de invoering van het 
Huishoudelijk Reglement (Versie van 20 januari 2022). Statuten en 
Huishoudelijk Reglement waren en zijn op de website te raadplegen; 
(www.vpp-tdv.nl). 
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In de nieuwe statuten is sprake van een Continuïteitscommissie, die de 
vereniging in uiterste noodzaak bij conflicten kan inschakelen om impasses 
te doorbreken. In deze commissie hebben de drie laatst afgetreden 
bestuursleden zitting. Dit zijn Gerrit Groot Wassink, Marianne van der 
Marck, en Ton Bargeman. 
Wettelijke Europese richtlijnen eisen van verenigingen en stichtingen dat zij 
de taken en verantwoordelijkheden van bestuursleden duidelijk beschrijven. 
Hiervoor moesten UBO-formulieren (Ultimate Beneficial Owner) ingevuld 
worden. Dit systeem is bedoeld om witwassen en fraude te voorkomen. De 
secretaris van de Vereniging heeft aan deze plicht voldaan. 
 
n. W.v.t.t.k. 
Er komen geen zaken meer aan de orde, en ook van de rondvraag wordt 
geen gebruik gemaakt. 
 
Th.A.Tysma, notulist 
 

 
 

 
3. JAARVERSLAG 2021 VAN HET PENSIOENFONDS TDV 
 
Inleiding 
In de Pensioenblik van juli/augustus j.l. heeft u al een samenvatting van het 
jaarverslag van het pensioenfonds kunnen lezen. Op de website 
www.sptdv.nl vindt u het hele jaarverslag. Hier beperken we ons tot de 
belangrijkste ontwikkelingen en vergelijkingen met de fondsen PME 
(Pensioenfonds Metalektro) en ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, 
de grootste van Nederland) en landelijke gegevens. 
Evenals 2020 stond ook 2021 nog in het teken van de coronacrisis. 
Financieel gezien zette het herstel, dat in het 2e halfjaar van 2020 al was 
ingezet, zich door in 2021. De dekkingsgraad steeg van 113,2% naar 129% 
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eind 2021, veroorzaakt door stijging van de rente en goede beleggings-
resultaten. De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de laatste 12 
maanden), waar de indexatiemogelijkheden vanaf hangen, steeg van 
106,6% naar 123,6% eind december. Eind november (het moment waarop 
wordt bekeken wat de indexatiemogelijkheden zijn) was de beleids-
dekkingsgraad 122,3%. Dat maakte het mogelijk om per 1 januari 2022 een 
gedeeltelijke indexatie te verlenen: voor gepensioneerden en slapers 2,5% 
en voor werknemers 1,8%. U heeft dat al eerder kunnen lezen en ook 
gemerkt aan uw uitkering. Het beleggingsresultaat in 2021 was 8,6% en dat 
was het hoogste resultaat van de afgelopen vier jaren. 
Gelukkig kon het bestuur in 2021 ook weer een aantal keren “live” 
vergaderen, maar het merendeel van de vergaderingen vond nog via 
Teams plaats. Ondanks de lockdowns is het pensioenbureau altijd 
bereikbaar gebleven en dat verdient ook dit jaar weer alle hulde! 
 
Dekkingsgraden en toeslagverlening 
Nagenoeg alle fondsen zagen de dekkingsgraad in 2021 stijgen. TDV 
steeg, zoals boven vermeld, van 113,2% naar 129%, PME ging van 97,6% 
naar 108,3% en ABP van 93,5% naar 110,6%. De beleidsdekkingsgraad 
steeg bij TDV van 106,6% naar 122,3% eind november. Daardoor was het 
mogelijk voor TDV om gedeeltelijk een toeslag te verlenen, nl. 78% van wat 
de toeslag had moeten zijn bij een volledige indexering. Eind december 
2021 was de BDKG 123,6%. 
PME had eind december 2021 een DKG van 108,3% ten opzichte van de 
DKG van 97,6% aan het begin van het jaar. De BDKG steeg van 92,3% 
naar 103,2% eind 2021. Dit was onvoldoende voor een toeslagverlening. 
PME heeft een toeslag verleend per 1 juli 2022 van 1,29%. 
ABP startte het jaar met een DKG van 93,5% en eindigde met 110,6%. De 
beleidsdekkingsgraad steeg van 87,6 naar 102,8% eind december 2021. 
Ook bij ABP vond geen indexatie plaats. Wel heeft ABP in juli 2022 de 
pensioenen met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2022 met 2,39% 
verhoogd. Dit was mogelijk op basis van de Algemene Maatregel van 
Bestuur (AMvB) rond dit onderwerp. Als de sociale partners de intentie 
hebben uitgesproken om in te varen bij het nieuwe pensioenstelsel, dan 
mag er vanaf een BDKG van 105% een indexatie plaats vinden. Van deze 
mogelijkheid heeft het ABP gebruik gemaakt. 
 
Beleggingsrendement en rekenrente 
In 2021 was het rendement van TDV 8,6%. Dit was hoger dan in 2020, toen 
het rendement 5,5% was. Gemiddeld heeft TDV over de laatste 5 jaren een 
rendement gehaald van bijna 7,6%. PME haalde in 2021 een rendement 
van 3,9% en ABP kwam uit op 11,4% rendement. Deze verschillen zijn voor 
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een groot deel te verklaren uit de verschillen in rente-afdekking die de 
fondsen toepassen. 
Het belegd vermogen van TDV was eind 2021 bijna € 678 mln., dat is bijna 
9% hoger dan een jaar eerder en bijna 34% hoger dan 5 jaar geleden. 
Doordat in 2022 de rekenrente is gaan stijgen en het rendement is gaan 
dalen, is per eind augustus 2022 het belegd vermogen gedaald naar bijna 
€ 604 mln.  
 
Maatschappelijk verantwoord (duurzaam) beleggen (MVB) 
Dit onderwerp krijgt, zoals we vorig jaar ook al schreven, steeds meer 
aandacht van pensioenfondsen en van de toezichthouder DNB. Grote 
fondsen, zoals PME en ABP, besteden hieraan veel aandacht in hun jaar-
verslag. TDV heeft tot nu toe weinig gerapporteerd over duurzaam 
beleggen. Dit wordt mede veroorzaakt doordat TDV voornamelijk belegt in 
fondsen en niet rechtstreeks in ondernemingen. Gevolg daarvan is dat TDV 
niet zelf kan bepalen welke aandelen in een fonds worden opgenomen.  
In 2022 heeft het bestuur besloten gebruik te gaan maken van de diensten 
van een fiduciair manager. Dat zou ertoe moeten bijdragen om meer grip 
op en inzicht in duurzame beleggingen te krijgen. We wachten de 
ontwikkelingen op dit gebied af, maar zijn wel van oordeel dat dit een 
belangrijk onderdeel vormt van het beleggingsbeleid, gezien de 
ontwikkelingen in de wereld rond milieuaspecten. Het vooruitzicht van een 
nog verder stijgende temperatuur en een stijging van de zeespiegel zal 
niemand aanspreken! 
 
Werkelijke en kostendekkende premie 
In 2021 is de premiedekkingsgraad (PDKG) gezakt van 95,8% naar 80% 
en in 2021 is deze verder gedaald naar 70%. Dit betekent dat de door 
werkgever en werknemers betaalde pensioenpremie niet voldoende is om 
de toegezegde pensioenen in te kopen. Daardoor daalt de DKG en wordt 
de kans op indexatie kleiner. Dit is overigens bij veel fondsen het geval. De 
PDKG van PME was in 2021 zodanig laag dat ze het niet vermelden in hun 
jaarverslag maar volstaan met de opmerking dat ze door maatregelen de 
premiedekkingsgraad de komende jaren willen verhogen naar 60%. Bij het 
ABP daalde de premiedekkingsgraad in 2021 van 66% naar 59%. 
 
Uitvoeringskosten 
De stijging van de pensioenuitvoeringskosten heeft zich in 2021 verder 
doorgezet: van € 184 per deelnemer in 2020 naar € 191 in 2021. De kosten 
zijn niet erg veel gestegen, maar het aantal deelnemers is gedaald en dat 
resulteert dan in een stijging van de kosten per deelnemer.  
Grote fondsen zijn per deelnemer natuurlijk goedkoper uit: PME zit op  
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€ 137 en ABP op € 72. Volgens onderzoeksbureau LCP zitten wij in 
verhouding tot andere kleine pensioenfondsen beduidend lager met onze 
uitvoeringskosten. 
De vermogensbeheerkosten (incl. transactiekosten), uitgedrukt in 
procenten van het belegd vermogen, zijn bij TDV heel stabiel: in 2019 
0,43%, in 2020 0,42% en in 2021 0,43%. 
 
Deelnemers van het fonds 
Het aantal deelnemers neemt al vele jaren af, in 2021 tot 4.244 personen. 
Het aantal actieven zakte met 2 tot 937, door het afkopen van heel kleine 
pensioenen nam het aantal slapers af met 177 tot 860 en het aantal 
gepensioneerden daalde met 72 tot 2.447. Hiervan ontvangen 1.476 
personen een ouderdomspensioen en 971 een nabestaandenpensioen. 
Van de gepensioneerden is 45,3% ouder dan 80 jaar (was in 2020 45,5%). 
Er zijn 3 vrouwen ouder dan 100 jaar. In 2020 waren dat nog 5 vrouwen en 
1 man.  
In 2021 werd € 17,7 mln. aan pensioenen uitgekeerd, in 2020 iets meer: € 
17,9 mln. Van de gepensioneerden ontvangt 41% per jaar minder dan € 
2.500 aan pensioen en 3% meer dan € 30.000. Deze gegevens zijn ten 
opzichte van 2020 niet gewijzigd. 
 
Slot 
In het verslagjaar was de invloed van corona veel kleiner dan in 2020, maar 
toch nog wel aanwezig. Het fonds heeft opnieuw een goed jaar achter de 
rug. Gelukkig is de bezetting in het bestuur, waar we vorig jaar onze zorgen 
over uitspraken, dit jaar weer op peil gekomen. Er is nog 1 bestuurslid 
aspirant lid maar we hebben goede hoop dat dit op korte termijn tot het 
verleden behoort en dat het bestuur weer alle plaatsen heeft ingevuld. Met 
alle uitdagingen die ons staan te wachten met betrekking tot het nieuwe 
pensioenstelsel is dat ook wel nodig.  
 
Marianne v.d. Marck   Wil Lugtenburg-Sanders 
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4. NIEUWS VAN HET PF-TDV 
 

Extra indexatie per 1 oktober 2022 
In de laatste Pensioenblik heeft u kunnen lezen dat TDV het 
voornemen heeft om per 1 oktober 2022 een extra indexatie toe te 
kennen.  
Op 20 september heeft de Groepsondernemingsraad (GOR) van 
Trivium advies uitgebracht over de intentie tot invaren inzake het 
Nieuwe Pensioenstelsel. Het besluit zelf is nog niet genomen, maar 
de GOR ziet geen aanleiding om te veronderstellen dat zal worden 
afgeweken van het standaard pad tot invaren. Ook de vakbonden en 
de werkgever hebben de intentie tot invaren uitgesproken. 
Deze intentie tot invaren was de belangrijkste voorwaarde om de 
extra indexatie te kunnen toekennen. In de bestuursvergadering van 
22 september heeft het bestuur het voorgenomen besluit tot indexatie 
dan ook omgezet in een definitief besluit. Per 1 oktober worden 
voor de werknemers de pensioenaanspraken aangevuld naar 
2,3%, voor de gepensioneerden en slapers wordt de indexatie 
aangevuld naar 3,21%.  Daarmee heeft TDV per 1 oktober de 
volledige indexatie toegepast die mogelijk was voor 2022. 
Inmiddels is de inflatie in 2022 flink toegenomen. Wellicht zal de 
indexering per 1-1-2023 wat hoger kunnen zijn mits de beleids-
dekkingsgraad het huidige hoge niveau (eind augustus 133,7%) kan 
behouden. 
 
Nieuwe pensioenstelsel (NPS) 
De wetgeving over het nieuwe pensioenstelsel wordt op dit moment 
besproken in de Tweede Kamer. De behandeling kost meer tijd dan 
was ingeschat. De ingangsdatum van de Wet Toekomst Pensioenen 
(WTP) staat dan ook nog niet vast. Dat is lastig bij de voorbereiding 
van de overgang naar het nieuwe stelsel. Maar ook de huidige hoge 
inflatie speelt een rol, de wetgever laat een aantal berekeningen 
opnieuw uitvoeren. Dat kost tijd. Eind oktober in week 44 praat de 
Tweede Kamer verder over de stelselherziening. 
Intussen bereidt ook ons pensioenfonds zich voor op de overgang. 
Sociale partners - werkgever Trivium, een afvaardiging van de GOR 
en de vakbonden FNV, CNV en VHP - zijn daartoe samen met een 
afvaardiging van het bestuur van het pensioenfonds op 19 september 
bijeen geweest. 
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Afgesproken is, dat er een project wordt ingericht om voor TDV een 
nieuwe pensioenregeling tot stand te brengen. In de eerste twee 
fasen van dit project wordt dan een voorlopige keuze gemaakt tussen 
de solidaire of de flexibele pensioenregeling. 
Pensioen is een arbeidsvoorwaarde. Daar gaan de sociale partners 
over. Dat zijn werkgever Trivium en de vakbonden/GOR.  
Gepensioneerden spelen daarbij geen rol. Sociale partners en 
pensioenfondsen worden geacht de gevolgen van hun besluiten voor 
gepensioneerden voldoende mee te wegen. Voor pensioenfondsen 
geldt een wettelijke plicht om te zorgen voor een evenwichtige 
besluitvorming voor alle groeperingen: actieve werknemers, slapers 
en gepensioneerden. Wel is in de WTP een hoorrecht opgenomen 
voor verenigingen van gepensioneerden. Voorwaarde daarbij is dat 
10% van de gepensioneerden lid zijn van de vereniging. VPP-TDV 
voldoet aan deze voorwaarde en zal zeker gebruik gaan maken van 
dit hoorrecht. 
De projectgroep die voor pensioenfonds TDV is ingesteld, gaat 
ervoor zorgen dat sociale partners en het pensioenfonds over 
voldoende informatie beschikken om onderbouwd besluiten te 
kunnen nemen. De heer T. Hillen, directeur van het pensioenfonds, 
wordt voorzitter. Hij wordt ondersteund door het pensioenbureau. 
Bureau Sprenkels & Verschueren verzorgt de inhoudelijke voor-
bereiding voor de projectgroep. 
 
Dekkingsgraad 
Ondanks de sterk dalende beurskoersen heeft de dekkingsgraad in 
2022 een flinke stijging laten zien. Dat komt vooral door de gestegen 
rente. Door deze hogere rente hoeft het pensioenfonds op dit 
moment minder geld te reserveren voor de toekomstige 
verplichtingen.  
De pensioenparadox is: 
de omvang van de 
bezittingen neemt af, 
maar de verplichtingen 
nemen méér af.  Dat 
leidt tot een hogere 
dekkingsgraad. 
 
 

Dekkingsgraad =      Bezittingen       x 100% 
                               Verplichtingen 
 
Elke maand wordt de dekkingsgraad 
uitgerekend. De beleidsdekkingsgraad is het 
gemiddelde van de afgelopen 12 maanden. 
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 Dekkingsgraad Beleidsdekkingsgraad 
Augustus 2022 145,3 133,7 
Juli 2022 137,4 132,1 
Juni 2022 140,8 130,9 
Maart 2022 134,8 126,7 
1 jan 2022 129,0 123,6 
 
U kunt de dekkingsgraad elke maand vinden op de website 
www.sptdv.nl onder actueel, dekkingsgraad. Sinds kort staat er een 
grafiek bij. 
 
Studiedag 
Op 23 juni heeft het bestuur weer een studiedag gehouden, waarbij 
ook een afvaardiging van het Verantwoordingsorgaan, de GOR en 
het pensioenbureau aanwezig waren. Het was een nuttige dag en de 
eerste afspraken over hoe we het traject in willen gaan naar het 
nieuwe pensioenstelsel zijn gemaakt. Het lastige is dat de 
besluitvorming over de nieuwe pensioenwet in de 2e Kamer en de 1e 
Kamer nog niet is afgerond en het daardoor niet in detail duidelijk is 
waar we ons op voor moeten bereiden. 
Aan het eind van de studiedag is er nog een korte officiële 
vergadering van het bestuur gehouden. Zo vlak voor de overgang 
naar een nieuw stelsel is een overgang naar bijv. PME niet gunstig. 
Onze resultaten zijn aanmerkelijk beter dan die van PME. Andere 
mogelijkheden zijn op dit moment ook niet aan de orde. 
Pensioenuitvoerders hebben al hun capaciteit nodig om de overgang 
naar het nieuwe stelsel mogelijk te maken. Ze zullen niet 
geïnteresseerd zijn op dit moment een ander fonds over te nemen en 
de overgang voor dat fonds soepel te laten verlopen. Na een 
degelijke analyse is het bestuur tot de conclusie gekomen dat de 
belangen van de deelnemers het beste worden gediend, wanneer 
ons fonds zelfstandig doorgaat tot de invoering van het NPS. 
 
Marianne v. d. Marck   Wil Lugtenburg-Sanders 
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5. NIEUWS VAN HET VERANTWOORDINGS ORGAAN 

 
Sinds de vorige Nieuwsbrief is het VO driemaal bij elkaar geweest. Het 
jaarverslag 2021 is besproken, eerst zelfstandig, en later in een 
gezamenlijke bijeenkomst met het bestuur. De reactie van het VO vindt u in 
het jaarverslag van het Pensioenfonds. Op de studiedag is het Nieuwe 
Pensioen Stelsel wederom aan de orde geweest, waarbij duidelijk naar 
voren is gekomen dat er nog veel onduidelijk is. Zo ook de taken en 
bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan in het nieuwe stelsel. Ook 
de communicatie met de slapers (zij die rechten bij TDV hebben 
opgebouwd, maar elders werken) moet opgetuigd worden. De VPP-TDV 
als belangenorganisatie krijgt in het nieuwe stelsel een dikkere vinger in de 
pap. Kortom, er moet nog veel werk worden verzet. 
 
Namens de gepensioneerden in het VO: 
Kees Hopma, Bert van Oortmarssen, Theo Tysma 
 

6. NIEUWS VANUIT KOEPEL GEPENSIONEERDEN 
 
1. Pensioenontwikkelingen (zie bestuurstafel) 
De ontwikkelingen aan het pensioenfront gaan langzaam maar gestaag 
verder. De pensioencommissie en het bestuur volgen dit op de voet en 
brengen voortdurend de belangen van de gepensioneerden onder de 
aandacht. Met kleine stapjes wordt zo de positie van de gepensioneerden 
bij de invulling van de nieuwe pensioenwetgeving verstevigd.  
 
Op twee andere gebieden is de Koepel ook actief: 
2. De koopkrachtontwikkelingen voor gepensioneerden en toename 

van de stille armoede. 

- Door de stijging van de rente in de afgelopen maanden kunnen steeds 
meer pensioenen geïndexeerd worden, echter van inhalen van het 
koopkrachtverlies over de laatste jaren is nog lang geen sprake.  

- Veel ouderen komen in aanmerking voor toeslagen. Het geld wat 
hiervoor beschikbaar is gesteld blijft voor een belangrijk deel in Den Haag 
achter. Dit wordt voor ouderen met een laag inkomen veroorzaakt door 
de verzilvering blokkade (toeslagen die je ontvangt in de vorm van 
verrekening met af te dragen belastingen). Het aanvragen van deze 
toeslagen is vaak erg complex, waarbij foutjes of ontbrekende gegevens 
tot terugvordering kunnen leiden; dat is voor veel ouderen een reden om 
geen aanvraag in te dienen. 
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- Het bijna ongebreideld toenemen van eigen bijdragen op alle gebieden 
van zorg. Voor ouderen een steeds grotere drempel om zorg te kunnen 
ontvangen en zelfredzaam te blijven. 

- De regelgeving rond huren, verhuizen en financieren leiden voor ouderen 
tot uitholling van het besteedbaar inkomen. 
 

3. De ontwikkelingen in de regelgeving rond alle vormen van zorg. 

- Vanuit eerdere kabinetten is, gekoppeld aan forse bezuinigingen, de 
uitvoering van delen van de zorg steeds verder gedecentraliseerd. 

- Met het aantreden van het nieuwe kabinet is het zorgdossier nu over 3 
departementen verdeeld en zijn 3 bewindspersonen verantwoordelijk 
voor stukjes van de zorg. Hierdoor wordt de samenhang tussen de 
verschillende vormen van zorg nog verder verbrokkeld en is nauwelijks 
nog sprake van enige centrale regie. De ministeries voeren allen een 
eigen beleid; van langer thuiswonen, de verpleeghuiszorg deels verplicht 
in de eigen woning, een sterke toename van inzet van vrijwilligers om het 
tekort aan beroepskrachten op te vangen tot - als recent beleid - de 
bezuinigingen op thuiszorg en huisartsen. Juist die twee diensten zijn 
essentieel voor langer thuiswonen, met name van personen met een 
zwaarder ziektebeeld. 

 
De koepel trekt hierbij samen op met andere ouderenorganisaties om zo de 
stem van de ouderen onverdeeld te laten horen. Dit gebeurt tijdens formele 
en informeel overleg met de ministeries, door het informeren van de 
parlementariërs van diverse partijen en indien wenselijk het voorbereiden 
van vragen voor parlementariërs. De vrijwilligers vanuit de koepel vervullen 
hierin samen met de voorzitter een leidende rol. 
 
John Schoër 
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7. LANGS DE LIJN, DEEL 2 
 
Beleggingsrisico’s: ons pensioen is voor een groot deel afhankelijk van de 
beleggingsopbrengsten van onze pensioenpremies. En dus lopen ook wij 
de risico’s die daarmee gepaard gaan. De waarde van beleggingen is heel 
wisselend, vooral van aandelen en vastgoed. En we kennen allemaal de 
waarschuwing: behaalde resultaten in het verleden zijn geen garantie voor 
de toekomst. 
In het Nieuwe Pensioenstelsel wordt de hoogte van ons pensioen en de 
jaarlijkse indexatie nóg meer beïnvloed door beleggingen dan op dit 
moment. Reden waarom het pensioenfonds Metalectro (PME) een enquete 
hield onder zijn deelnemers met de vraag: hoeveel beleggingsrisico mogen 
we nemen? De uitkomsten waren niet zo verrassend. De bereidheid om 
risico te nemen is gemiddeld (4,8 op een schaal van 10). Jongeren zijn meer 
bereid risico te nemen dan ouderen. En mannen meer dan vrouwen. 
Mensen met een hoger inkomen meer dan lagere inkomens. 5% wil 
helemaal geen risico nemen. De helft wil zelf het beleggingsrisico bepalen 
en de andere helft laat dit liever aan het pensioenfonds over. Kortom: veel 
verschillende meningen. Bij ons fonds zal het niet anders zijn. Maar let ons 
fonds zelf wel goed op de beleggingsrisico’s? 
In het jaarverslag 2021 van het pensioenfonds wordt uitgebreid verslag 
gedaan van de beleggingen, de resultaten en de risico’s. Elk jaar wordt in 
de Nota beleggingsbeleid vastgelegd in welke soorten we willen beleggen 
(bv. aandelen, vastgoed, vastrentende waarden), in welke landen, wel of 
niet op de beurs en voor welke minimum en maximumbedragen. Dit zijn de 
“spelregels” waaraan het fonds zich moet houden om de risico’s zoveel 
mogelijk te beperken. Spreiden van risico’s is een belangrijk uitgangspunt. 
Zo mag maximaal 60% worden belegd in zakelijke waarden (aandelen en 
vastgoed) en eind 2021 was dit 52,9%, eind 2020 49,5%. Dus binnen de 
norm. Het totaal van vastrentende waarden (bv. staatsleningen en 
bedrijfsobligaties) moet tussen 40% en 70% van het totaal vermogen 
liggen. Ook is er een afgescheiden pot beleggingen samengesteld (de 
zogenaamde matchingportefeuille) om het renterisico af te dekken. Er wordt 
voor gewaakt om te veel in één bepaald fonds te beleggen want dit geeft 
een extra hoog risico. Er zijn op blz. 60 van het verslag negen grote posten 
aangemerkt, die elk meer dan 2,5% van het totaal uitmaken. Tezamen zijn 
die bijna 44%. De grootste is Black Rock US Fund met 12,4% (€ 86 mln.). 
Het is natuurlijk meestal wel zo, dat beleggingen met een hoog risico ook 
de beste opbrengsten geven. Kijk maar naar de rendementen van zakelijke 
waarden vergeleken met het totaalrendement van pensioenfonds TDV over 
de laatste 5 jaar (2017-2021): 
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 5-jaars 
gemiddelde 

Minimum In jaar Maximum In jaar Verschil 
min-max 

Aandelen +12,0% -9,8% 2018 +25,3% 2019 35% 
punt 

Vastgoed +10,4% +2,0% 2020 +15,2% 2021 13% 
punt 

Totaal 
fonds 

+7,6% -3,1% 2018 +18,1% 2019 21% 
punt 

 
De verschillen tussen maximum en minimumrendement zijn wel groot, maar 
een slecht resultaat wordt vaak een jaar erna alweer “ingehaald”.  
Onvoorspelbaar zijn de financiële markten zeker. De eerste helft van dit 
inderdaad vreemde jaar 2022 is daarvan ook weer een goed voorbeeld, 
want het totaal belegd vermogen van alle Nederlandse pensioenfondsen 
zakte van € 1803 mrd naar € 1505 mrd, een daling van ruim 16%! Bij het 
ABP was dit 12%, bij het PME 20% minder en in ons fonds zal dit niet veel 
anders zijn geweest. 
Een (schrale) troost is dat over de lange termijn bekeken, beleggingen bijna 
altijd een goed rendement opleveren. Maar hoe lang is die lange termijn 
voor ieder van ons? Dat kunnen we ook weer niet voorspellen. 
 
Barend Hess  
29 sept. 2022  
 
 
8. IN MEMORIAM MAARTEN LAMMERTS VAN BUEREN 
 
Eind augustus bereikte ons het bericht dat oud-bestuurslid Maarten 
Lammerts van Bueren op 86-jarige leeftijd is overleden. Maarten was 
van 1998 tot 2007 secretaris van onze vereniging. Hij heeft in deze 
jaren door zijn nauwgezetheid en organisatorisch inzicht een belang-
rijke rol gespeeld in de opbouw van onze vereniging. Ook na zijn 
terugtreden uit het bestuur bleef hij zeer betrokken. Hij was niet alleen 
een vaste bezoeker van de ledenvergaderingen, maar probeerde ook 
via persoonlijke contacten goed op de hoogte te blijven van het reilen 
en zeilen van de vereniging. 
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9. OVERLEDEN IN 2021 
 
De redactie is er helaas niet zeker van dat de lijst compleet is. 

  
AJW Bongertman R Hingstman 
J in 't Hof-Klein Teeselink S Dijkerman 
E Mensink-Schonewille U Hiemstra-Boonstra 
HH Heller C Fontein-Kamphuis 
JA Oosterman CMC de Jong-van der Putten 
MG Glerum-Gerber L Tibben 
W Ranzijn SJ Wijbinga 
JC Kelderman-Worm HF ten Den-van Hummel 
RH Groot Wassink H Ludema 
E Platje ADM van der Noordaa-Willis 
AB Gerritsen-Bekkering BH Breedenbeek 
P Kolk CGJ Beek 
CGM Enklaar-van Steen WJS Spikker 
JW van Otterlo-Hofman G Heijting-Kobesen 
RG Vijsma M Brink 
AM van Heeringen T Kokje 
J de Groot-Dekker J Dop-van den Hoed 
J Puls S Ritsema 
W Buitenhuis-Elsinga R Gruppen 
J van der Veen E Schoolderman-le Conge 
MJF Wessels AC van den Heuvel-Brand 
E Sonnega-Hiemstra MPB Drijsen 
S Toom JG Schaufeli 
G van Leeuwen C Jonker-Koster 

 
 
10. Joop Wagener  
van 1934 – 1969, van ‘manusje van alles’ tot directeur bij TDV 
 
In het boekje “Terugblikken” van Carel Wevers staat een opmerking van 
Bé Gallmann over Theo Binnendijk. Toen Binnendijk in 1950 als assistent 
van Lugt was aangenomen, en werd voorgesteld aan Bé Gallmann, toen 
chef van de bussenafdeling, stelde Bé hem de vraag “Ben ie van de 
familie?” Na ontkenning door Binnendijk vroeg Gallmann:”Bin ie dan van de 
hockey?” Toen Binnendijk daar ook met nee antwoorde, vroeg 
Gallmann:”Hoe bin ie dan binnen ekomm’n?” Deze alinea in het boekje 
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geeft aan dat hockey een belangrijke rol speelde in het 
leven van Drijver. De Deventer Hockey Vereniging had 
net zo goed Drijvers Hockey Vereniging kunnen heten. 
Drijver was een meer dan gemiddelde hockeyspeler en 
speelde regelmatig kampioenswedstrijden tegen de 
Amsterdamse Hockeyclub. Hier speelde Joop Wagener 
jr., geboren in 1909 en zoon van de legendarische 
hockeyspeler Joop Wagener sr. Drijver vroeg hem of hij 
er niet voor voelde om in Deventer te komen hockeyen, 

waarbij hem ook een baan in de blikfabriek werd aangeboden. In datzelfde 
team in Amsterdam speelde ook ene Ben ter Haar. Wagener voelde er wel 
wat voor, en begon zijn leven in het blik als manusje van alles, administratie, 
prijscalculatie, etc. Hij voelde zich thuis in Deventer en werd snel 
opgenomen in de blikfamilie die uit zo’n 100 man en vrouw bestond en die 
27 miljoen bussen per jaar maakten. In de oorlog werkte Wagener, evenals 
Drijver als vrijwilliger bij het Rode Kruis, was beheerder van het goederen-
depot en beheerde een wagenpark van 12 opgescharrelde auto’s. Hij 
organiseerde o.a. voedseltransporten over de brug onder begeleiding van 
een “politie-escorte”.  
Wagener werd in 1947 procuratiehouder en twee jaar later directie-
secretaris. In deze functie heeft hij op verzoek van Hofmeester, directeur 
van de Verblifa, zich in Amerika beziggehouden met het behartigen van de 
belangen van de Nederlandse Blikverwerkende bedrijven. Hij wist het voor 
elkaar te krijgen dat bij de verdeling van blik uit Amerika wij in Nederland, 
naast Australië altijd aan het langste eind trokken.  
Na dat Thomassen in 1953 uit de directie was gestapt, werd Wagener 
benoemd tot Commercieel directeur, en vormde samen met Lugt als 
Technisch-directeur en Drijver als President- directeur, de directie van T&D. 
Intussen had Drijver Ben ter Haar, die inmiddels bij Heineken werkte, 
gepolst om hem na zijn pensionering op te volgen. In 1956 werd Ter Haar 
benoemd in de directie. Tot 1962, toen Drijver afscheid nam, zaten er drie 
voormalige tophockeyers in de directie van het Deventer blikconcern. 
Wagener ging in 1969 met pensioen, 
nadat hij een belangrijke rol had 
gespeeld bij de fusie met de Verblifa. Bij 
zijn afscheid werd hij vooral geprezen 
om zijn sociale houding en zijn contact 
met de klant. 
 
Theo Tysma 
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11. OPENING NIEUW T&D-LABORATORIUM IN 1954  
 
In deze uitgave een historische groepsfoto (zie pagina 20) uit januari 1954 
van laboratoriumpersoneel, directie en gasten gemaakt bij de opening van 
het nieuwe laboratorium op Deventer-Centrum. Frits Drijver was er in de 
loop der jaren namelijk steeds meer van overtuigd geraakt dat het 
beschikken over een hoogwaardig laboratorium essentieel was voor de 
groeistrategie van de onderneming. Twee zaken speelden daarbij voor hem 
een belangrijke rol.  
In de eerste plaats zijn herinnering aan de zogenaamde ‘kattenpies-affaire’ 
uit 1931. Dit was nog steeds de grootste nachtmerrie uit zijn 
ondernemersloopbaan. Drijver had toen goedkopere rubberringen ter 

afdichting van de deksels 
gekocht. Na verloop van enige 
tijd kwamen diverse klanten 
met ernstige klachten over 
een penetrante geur in de 
ingeblikte voedingsmiddelen. 
De rubber-ringen bleken de 
oorzaak. Als de klanten op dat 
moment de schade bij T&D 
geclaimd zouden hebben, dan 
zou dat vrijwel zeker het einde 
van de onderneming hebben 
betekend. Waarschijnlijk heeft 
de goede persoonlijke relatie 
van de T&D-directie met haar 

afnemers ervoor gezorgd dat ze hun schade niet of nauwelijks hebben 
geclaimd. Onmiddellijk na deze affaire heeft T&D een beperkt laboratorium 
voor grondstoffencontroles ingericht.  
De tweede reden waarom Drijver enkele jaren na de oorlog een nieuw 
modern laboratorium, naar Amerikaans voorbeeld, noodzakelijk vond, was 
de wens om klanten op het gebied van sterilisatie, pasteurisatie en 
microbiologische problemen te gaan adviseren. T&D ontwikkelde zich 
immers tot een belangrijke blikleverancier voor de voedingsmiddelen-
industrie in Nederland en op deze manier hoopte hij bestaande klanten 
sterker aan zich te binden en nieuwe klanten te verwerven. De belangrijkste 
adviseur van Frits Drijver was Carl C. Conway, president van het 
Amerikaanse Continental Can Company (CCC). Drijver had grote 
bewondering voor de manier waarop Conway met CCC zich een belangrijke 
plaats in de Amerikaanse metalen verpakkingsindustrie had verworven.  
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In 1953 was de bouw van het laboratorium op het terrein aan de Veenweg 
gereedgekomen. In januari 1954 werd het nieuwe laboratorium in 
aanwezigheid van de president van Continental Can Company Carl C. 
Conway en zijn echtgenote geopend. Frits Drijver had grote bewondering 
voor Carl C. Conway, vandaar dat het laboratorium naar hem werd 
vernoemd.  
 

 
 
Ter gelegenheid van de opening werden ook een aantal autoriteiten 
uitgenodigd, waaronder vertegenwoordigers van de ministeries Handel en 
Nijverheid en van Landbouw, alsmede de commissaris van de koningin in 
Overijssel en de burgemeesters van Oss en Deventer. Deze staan niet op 
de groepsfoto. 
 
Gerrit Groot Wassink 
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Deze nieuwsbrief verschijnt tweemaal per jaar. 
 
 

Als er tussentijds nieuws is dan informeren we onze leden met een 
e-mail nieuwsbrief. 

 
Hebt u nog nooit een e-mail nieuwsbrief van ons ontvangen? 

Dan beschikken we niet over uw actuele e-mailadres. 
Stuur in dat geval even een mailtje naar  

 
secretariaat.vpptdv@gmail.com 

 
Vermeld “nieuwsbrief” en uw naam en voorletters.  

Wij nemen u dan in ons e-mailadressenbestand op. 
 

 

 

 

 

 
 

  

mailto:secretariaat.vpptdv@gmail.com
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Verhuisd? 
Wijziging van e-mail of andere gegevens? 

 
Geef dit door aan: 

 
Ledenadministratie VPP-TDV 
Ruud Ligtenberg, 06-52494802 
ledenadm.vpptdv@gmail.com 
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