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Even terug naar 2021  
en vooruit in 2022 

Vooruit in 2022
We merken dat het nieuwe pensioenstelsel 

leeft bij al onze deelnemers. We houden 

u zo goed mogelijk op de hoogte van de 

ontwikkelingen. Als pensioenfonds staan we 

klaar om onze rol te nemen in de overstap 

naar een nieuwe pensioenregeling. Blijf ook 

vooral uw vragen stellen. Wat we kunnen 

beantwoorden doen we. 

50-jarig jubileum
Ons 50-jarig jubileum gaan we nog vieren. Hier 

gaan we in 2022 op een gepaste wijze aandacht 

aan geven. We zijn trots op ons fonds. Ons 

fonds is al 50 jaar stabiel en financieel gezond. 

Een mooie prestatie.
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Onze cijfers
De cijfers uit ons jaarverslag ziet u op pagina 2 

van deze uitgave. Het complete jaarverslag 

vindt u op onze website. 

In 2021 hebben we afscheid genomen 

van drie bestuursleden. Carmen Floristan 

vulde de plek van Ahmet Gokcen op. 

Jan Wolter Molster werd opgevolgd door 

Otto Berbée. Ook Michael Merckx verliet het 

pensioenfondsbestuur. Zijn opvolger zijn we 

nog aan het inwerken. Ik bedank alle oud-

bestuursleden hartelijk voor alle tijd en energie 

die ze in ons fonds hebben gestoken. Met hun 

afscheid gaat veel kennis en ervaring verloren. 

De nieuwe bestuurders brengen nieuwe 

inzichten en andere perspectieven mee. Dat is 

goed voor ons fonds!

Beleggen met hart voor mens 
en milieu
We zijn in 2021 ook bezig geweest met een 

nieuw beleid om maatschappelijk verantwoord 

te beleggen. De wet geeft ons een goed kader. 

Carmen Floristan en Otto Berbee lichten 

ons nieuwe ESG-beleid toe in deze editie op 

pagina 3. Het complete interview leest u op 

onze website. 

English version
www.dowpensioen.nl/ 
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2021 in beeld 

Wat hebben onze beleggingen vorig jaar opgeleverd? Hoeveel deelnemers had ons pensioenfonds? En welk bedrag hebben we aan 
pensioen uitbetaald? Hieronder vindt u een greep uit de cijfers uit ons jaarverslag.

-1,5% 
Rendement op beleggingen
Het rendement van onze 

beleggingsportefeuille kwam in 2021 

uit op -1,5%. 

In 2020: 8,8%

5.123 deelnemers  
Deelnemers 
Ons fonds had eind vorig jaar 5.123 deelnemers. 

Daarvan bouwden er 1.227 pensioen bij 

ons op. We betaalden maandelijks aan 

2.886 pensioengerechtigden hun uitkering. 

De overige 1.010 deelnemers gaan in de 

toekomst pensioen van ons ontvangen. 

In 2020: 5.182 deelnemers

121,2%  
Beleidsdekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad is 

het gemiddelde van de actuele 

dekkingsgraden van alle 

12 maanden in 2021. 

In 2020: 112,1%

€ 3,1 miljard  
Pensioenvermogen
Dit is in 2021 het belegd 

vermogen van ons fonds. 

In 2020: € 3,1 miljard

€ 608,1 miljoen  
Algemene Reserve
Dit was het bedrag van 

de Algemene Reserve op 

31 december 2021.

In 2020: € 450,0 miljoen

€ 70,5 miljoen  
Uitbetaalde pensioenen
Dit bedrag hebben we in 2021 

uitbetaald aan pensioengerechtigden.

In 2020: € 68,0 miljoen

€ 115,7 miljoen  
Premie 
Werkgevers en werknemers hebben in 2021 

samen € 115,7 miljoen aan premie betaald. 

In 2020: € 68,8 miljoen. Meer informatie 

hierover leest u in het jaarverslag 2021 op 

pagina 26.

Wanneer kunt u met pensioen? 

Weet u al wanneer u met pensioen gaat? Het is belangrijk om daar 

al over na te denken voor het zover is. Uw AOW-leeftijd speelt ook 

een rol. Deze bepaalt u niet zelf. Wanneer u met 

pensioen gaat, bepaalt u wel zelf. In een animatie op 

onze website ziet u waar u uw AOW-leeftijd ontdekt 

en waar u aan moet denken bij het bepalen van uw 

pensioenleeftijd. 



Vernieuwd duurzaam beleggingsbeleid  
met oog voor mens en milieu 

Wij hebben het ESG (Environmental, 
Social en Governance) beleggingsbeleid 
vernieuwd. Dit was nodig omdat de 
wereld en onze prioriteiten veranderen 
en ons gevoerde beleid niet altijd 
duidelijk was voor onze deelnemers. 
Daarnaast verandert onze manier van 
beleggen en nemen we afscheid van 
aandelen. Carmen Floristan, voorzitter 
beleggingscommissie pensioenfonds, 
en Otto Berbee, bestuurslid namens 
de gepensioneerden, lichten deze 
veranderingen toe. 

‘Verbetering op het goede 
moment’ 
Carmen: ‘Er waren twee motieven om 

het duurzaamheidsbeleid aan te passen. 

Ten eerste een goed uitlegbaar beleid 

presenteren. Het is belangrijk dat het beleid 

helder is voor werkgevers, (oud-)deelnemers, 

gepensioneerden en onze toezichthouders. 

Voor het bestuur komen deze aanpassingen op 

het juiste moment. Toezichthouders, waaronder 

De Nederlandsche Bank (DNB), letten steeds 

meer op het gevoerde ESG-beleid. Ten tweede 

willen we elke stap in ons investeringsproces 

met een ESG-bril bekijken. Dit wil zeggen 

dat we rekening houden met mens, milieu 

en een goede manier van besturen. We 

hebben een ESG werkgroep opgericht om 

ons duurzaamheidsbeleid te herzien met de 

volgende concrete actiepunten:

• ESG training van het bestuur;

• Vragenlijst aan het bestuur over het 

gevoerde duurzaamheidsbeleid en 

mogelijke aanpassingen;

• Financieel doorrekenen van duurzaamheid-

scenario’s ;

• ESG checklijst, die toegestuurd wordt aan 

de externe investeringsmanagers, wordt 

herzien.

Tegelijkertijd verandert het fondsbestuur de 

wijze van beleggen. We gaan steeds meer 

naar beleggingen, waar we een vaste rente 

op krijgen en die een vaste looptijd hebben 

(obligaties). We nemen gefaseerd afscheid van 

aandelen. Dit alles komt nu mooi samen in het 

vernieuwde beleid.’

‘Het goede voorbeeld als 
moedermaatschappij’
Otto: ‘We zitten in een grote energie-

transitie. Het verlagen van de CO2 uitstoot 

is daar een voorbeeld van. DOW is een 

grote onderneming met een vooruitstrevend 

beleid op dit gebied. Als pensioenfonds 

pakken we onze verantwoordelijkheid door 

op een duurzame manier te beleggen. Zo 

beleggen we hoofdzakelijk in landen die het 

Parijs klimaat akkoord ondertekend hebben 

en goed scoren op de UN (United Nations) 

duurzaamheidsprincipes.

‘Een goed doordachte aanpak’
Carmen: ‘Het herziene ESG investeringsbeleid 

richt zich op integratie, dat wil zeggen 

dat ESG beoordelingen en risico’s in de 

investeringsanalyse meegenomen worden. 

Ons fonds is een relatief klein fonds, die 

investeringen uitbesteedt aan externe 

investeringsmanagers. Deze nemen 

ESG informatie mee in hun keuze hoe ze 

het geld van ons fonds beleggen. Deze 

werkwijze leidt tot investeringen met een 

laag ESG risico. Hiermee zorgt het fonds 

niet enkel voor solide beleggingen, maar 

levert ook een bijdrage aan een betere 

wereld en maatschappij. Verder hebben 

de meeste van onze investeringsmanagers 

de duurzaamheidsprincipes van de UN 

ondertekend. 

Lees verder online door  

de QR-code te scannen

Gepensioneerd? 
We hebben een Vereniging DOW Gepensioneerden (VDG)!

De vereniging behartigt de materiële en 

immateriële belangen van alle (gewezen) 

deelnemers die een uitkering ontvangen 

van ons pensioenfonds. De vereniging 

volgt nauwgezet alle ontwikkelingen in ons 

pensioenfonds. Op vragen en verzoeken van 

individuele leden proberen we een oplossing 

te vinden.

Algemene Ledenvergadering
Op 17 maart hielden wij onze Algemene leden 

vergadering (ALV). Het bestuur heeft daarna 

een enquête gehouden onder alle leden. Zo 

vragen ze wat ze van de vergadering vonden en 

wat de grote zorgen van de gepensioneerden 

zijn. De uitkomsten delen we zodra deze 

bekend zijn. De notulen van de ALV leest u op 

onze website: www.vdgnl.org.

Word ook lid
Via onze website meldt u zich eenvoudig aan 

via ‘Aanmelden bij de VDG’.

Vanwege de wet op de privacy krijgen wij geen 

wijzigingen door. U dient zelf de vereniging 

hiervan op de hoogte te stellen via het 

Contactformulier.

Scan de QR-code voor 

meer info.



Deze nieuwsbrief is informatief bedoeld en met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.
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Pensioenoverzicht: Doe er uw voordeel mee!

Eind juni heeft u van ons het uniform 
pensioen overzicht (UPO) ontvangen. 
Wat erin staat en wat u ermee kan, leggen 
we hieronder uit. Een toelichting op het 
UPO 2021 staat ook op onze website bij 
documenten.

Dit staat in uw UPO
• De basisgegevens van u en als u een 

partner heeft, ook van uw partner.

• Uw opgebouwde pensioen tot en met 

31 december van het afgelopen jaar.

• Informatie over de risico’s waarmee ons 

fonds te maken heeft.

• Factor A 1) voor uw belastingaangifte.

Wat doet u met de informatie 
op uw pensioenoverzicht
• Bepaal of uw opgebouwde pensioen en 

eventueel partnerpensioen voldoende is 

voor als u met pensioen gaat.

Wij horen graag van u!

Heeft u ideeën over pensioenonderwerpen die u graag

besproken wilt zien in de volgende PensioenUpdate?

Stuur ons uw voorstel naar: pf-dow@azl.eu.

Wist u dat wij de PensioenUpdate ook digitaal verstrekken?

Wilt u deze in het vervolg ook per e-mail ontvangen?

Stuur dan een mail naar: pf-dow@azl.eu.

Actieve medewerker bij Dow en op zoek 

naar informatie? Neem een kijkje in de 

Knowledge Base of stel je vraag direct aan HR 

via het MyHR Portal. 

  https://dow.service-now.com/kb

Gepensioneerd of niet langer medewerker bij 

Dow? Dan kunt u voor vragen terecht bij de AZL.

  088-1163043

  Pf-dow@azl.eu

• De AOW staat niet op uw UPO. Dit 

bedrag is wel bekend bij de Sociale 

Verzekeringsbank (www.svb.nl). 

• Stel dat u komt te overlijden. Hoeveel 

pensioen krijgt uw partner dan en is dit 

bedrag voldoende? 

• Vindt u het bedrag niet hoog genoeg? 

Dan kunt u besluiten om bij een bank of 

verzekeraar een extra verzekering sluiten 

voor uw oudedagsvoorziening. 

• Gebruik de Factor A 1) voor uw 

belastingaangifte. 

Meer weten? 
Scan de code en zie 

de antwoorden op de 

veelgestelde vragen over 

het UPO.

Tip: 
Gebruik de Pensioenschets via 
www.mijnpensioencijfers.nl/dow 
In de Pensioenschets kunt u snel 

en eenvoudig uw toekomstige 

huishoudboekje samenstellen aan de 

hand van uw persoonlijke situatie en 

wensen.1) De Factor A is het bedrag dat u in een jaar aan ouderdomspensioen bij ons fonds heeft opgebouwd. Dit is tevens de 
fiscale ruimte. Dit bedrag gebruikt u bij de belastingaangifte. Bij de aangifte van 2021 gebruikt u de Factor A van 2020. 
Meer hierover leest u op de toelichting van uw UPO.


