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Van de redactietafel 
 

Het is er dan toch nog van gekomen. De zomer was wispelturig en beneden de 
maat, maar de nazomer is formidabel. De redactie had het dubbel zwaar: niet 

alleen het mooie weer speelde hen parten, maar de map met bijdragen van 

buiten was helemaal leeg. 

Ik heb in het verleden al vaker een oproep gedaan om eens in de pen te 
klimmen: wetenswaardigheden, hobby’s, boeken, leuke uitjes, mogelijkheden 

genoeg. Ook ik had vroeger een grote hekel aan opstellen schrijven, maar we 

zijn inmiddels jaren ouder en wijzer en een beetje oefening baart kunst. 
Maar goed, het is ons, denk ik, toch weer gelukt. Wij wensen u veel leesplezier 

en een mooi, kleurrijke herfst. 

 
Herman Goossens 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Agenda 

 Kerstbijeenkomst: maandag 19 december 2016 

 Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer: 14 november 2016 
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Nogmaals de Communicatie met de Federatie van Philips 
Verenigingen van Gepensioneerden (FPVG) 
 

In het vorige IB (32-2) stond op bladzijden 5 en 6 een bericht van het bestuur 

van de VGG over nieuwsbrieven van de Federatie van Philips Verenigingen 

van Gepensioneerden (FPVG). (Meer over de FPVG op blz. 6) 
De Federatie wil directer communiceren met de leden (van de aangesloten 

verenigingen), door het rechtstreeks naar die leden versturen van 

nieuwsberichten via e-mail. 
Daartoe heeft de VGG een "maillijst" ingesteld, zodat het niet nodig is om e-

mail adressen van de leden ter beschikking te stellen aan de Federatie. Wij 

houden het zo in eigen hand. 

 
In het bericht werd ook vermeld, dat leden van de VGG waarvan wij 

beschikken over een e-mail adres "binnenkort" een e-mail met een uitnodiging 

zouden ontvangen. Helaas werd daarbij niet vermeld dat die uitnodiging maar 
enkele dagen geldig zou blijven! Als u te laat gereageerd heeft dan ontving u 

als antwoord een e-mail met daarin onder andere de mededeling "Ongeldige 

bevestigingscode". 
 

U kunt zich alsnog zelf aanmelden voor de maillijst door een (lege) e-

mail te sturen naar: 

federatienieuws-request@vegege.nl  

met als onderwerp het woord  

subscribe  

Als antwoord ontvangt u een e-mail met een bevestigingscode, waarop u 

binnen drie dagen dient te reageren. 

Deze procedure lijkt misschien ingewikkeld, maar dient ter beveiliging, 

zodat u niet ongewenst door een ander kunt worden aan- of afgemeld. 
 
Het VVG bestuur raadt alle leden met een Philips pensioen dringend aan om 

zich aan te melden bij de maillijst Federatienieuws. U zult dan sneller worden 

geïnformeerd over de ontwikkelingen in pensioenland en de behartiging van 
uw belangenen door de FPVG. 

 

Het bestuur van de VGG 
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De Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden (FPVG) 

 
De FPVG is een vereniging waarvan de leden bestaan uit Philips verenigingen 

van gepensioneerden in Nederland. 

De leden van deze verenigingen zijn in het algemeen diegenen die om 
leeftijdsredenen het arbeidsproces bij Philips hebben verlaten. Enkele 

verenigingen staan ook open voor gepensioneerden en vervroegd uitgetredenen 

van andere bedrijven. 
De FPVG is opgericht te Eindhoven op 20 november 1978. 

De leden van de 35 verenigingen van gepensioneerden in het land zijn via hun 

verenigingen met de FPVG verbonden. 

Totaal is de directe achterban van de FPVG zo’n 15.000 mensen. De 
activiteiten van de FPVG zijn gericht op de belangen van alle meer dan 60.000 

Philips gepensioneerden. 
 

 Wat betekent de FPVG voor (de leden van) de VGG? 

o Algemene belangenbehartiging voor gepensioneerden (via allerlei 
belangenorganisaties zoals de KNVG etc.); 

o Vertegenwoordiging van onze gepensioneerden bij het Philips 

Pensioenfonds; 
o Belangenbehartiging voor de collectieve ziektekostenverzekering 

bij het IAK. 

 Wij zijn als VGG aangesloten bij de FPVG en één van onze bestuurders 

maakt deel uit van het Federatiebestuur. 

 Voor verdere informatie verwijzen we u naar de website: www.federatie.nl 

 
Het bestuur van de VGG 

 

 

 

 

  

http://www.federatie.nl/
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Zij die uit ons oog verdwenen 
 

 

Wij hebben via een rouwbrief of anderszins kennis genomen van het overlijden 
van: 

Dhr. J. Veltman   1 maart 2016  Hilversum 

Mevr. Verhoeff – van Rooijen 27 april 2016  Hilversum 
Mevr. C.M. Warmerdam 17 juni 2016  Hilversum 

Mevr A.A.F. Jägers – Hofmann 17 juni 2016  Hilversum 

Dhr. R.M. Minne  18 juni 2016  Hilversum 

Dhr. J.R. de Jong  19 juni 2016  Laren 
Dhr. H.G. ter Rele  20 juni 2016  Hilversum 

Dhr. J.A. van Soelen  28 juli 2016   Oisterwijk 

Dhr. F. Swildens  2 augustus 2016 Soesterberg 
Dhr. A. van de Wal  2 augustus 2016 Hilversum 

 

 
 

De redactie en het bestuur van de VGG wensen alle nabestaanden veel sterkte 

toe bij het verwerken van dit verlies. 

 
 

Het bestuur van de VGG.  
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Uit Pensioenland 
 
Op het moment van verschijnen van dit bulletin ligt prinsjesdag al weer achter 

ons en het nieuwe begrotingsjaar voor ons. Het lijkt er op dat ook met de 

belangen van de gepensioneerden rekening gehouden wordt. 

Toch is het niet onbelangrijk, zeker met het vooruitzicht op de verkiezingen 
volgend jaar, geïnformeerd te blijven over de pensioenproblematiek. Daarom 

plaatsen we dit keer een tweetal artikelen van de hand van Leo Witkamp. 

Mogelijk bent u ze al eens tegengekomen in een andere context, want de auteur 
treedt regelmatig in de publiciteit. Hij is actuaris en werkt bij MPD, de 

uitvoerder van pensioenfonds PNO Media.  

De artikelen zijn op persoonlijke titel geschreven. 

de redactie  

 

 

 

Weeffout zorgt voor pensioenstorm in 2020 

De komende jaren een te lage pensioenpremie vragen en in 2020 de rekening 

bij gepensioneerden neerleggen. Ook word je net opgebouwde pensioen 
gehalveerd. Dat kan niet, denk je? Zonder ingrijpen is dat wél wat er gaat 

gebeuren. 

De oorzaak van dit pensioendrama is een weeffout het financieel 

toetsingskader (FTK) dat lange termijn uitgangspunten laat botsen met een 
korte termijn afrekening. 

Herstelplan 
Pensioenverlagingen hangen vanaf volgend jaar als donkere wolken boven ons 

hoofd. In de praktijk zijn deze verlagingen niet meer dan enkele tienden van 

procenten per jaar. Bij een oplopende dekkingsgraad (een paar procent is al 

voldoende) kunnen de verlagingen jaarlijks ook weer worden stopgezet. 
Daarom noemen we ze voorwaardelijk. 

Een fonds moet de pensioenen verlagen als het niet in het herstelplan kan 

aantonen dat binnen 10 jaar de vereiste buffers opgebouwd kunnen worden. 
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Zolang de dekkingsgraad maar hoger is dan circa 90% (dit is de zogenaamde 

kritische dekkingsgraad), lukt dat wel. De verwachte beleggingsopbrengsten 

voor de komende 10 jaar zijn namelijk aanzienlijk hoger dan de lage 
rekenrente waarmee de pensioenverplichtingen en dus de dekkingsgraad wordt 

berekend. Dit komt ondermeer omdat er in aandelen wordt belegd. Zo zitten de 

herstelplannen in elkaar. Op deze manier wordt recht gedaan aan de lange 
termijn waarop pensioenfondsen beleggen. 

Pensioenstorm in 2020 
In het FTK is ook vastgelegd dat een pensioenfonds niet langer dan vijf jaren 
achtereen een dekkingsgraad mag hebben van minder dan 105%. Is dat wel zo, 

dan moeten de pensioenen in één keer worden verlaagd en wel zoveel dat 

direct een dekkingsgraad van 105% wordt bereikt. Deze verlagingen mogen 
worden gespreid over 10 jaar en zijn onvoorwaardelijk: ze kunnen dus niet 

worden stopgezet als het beter gaat. 

Bij een dekkingsgraad van 90% moeten de pensioenen in deze situatie met 

ruim 14% worden verlaagd om op 105% te komen. Dus 10 jaar lang, elk jaar 
1,4% eraf. Ook als het beter gaat. Voor veel pensioenfondsen zal deze situatie 

zich in 2020 gaan voor doen. Dat zijn geen dreigende donkere wolken meer, 

maar is een heuse pensioenstorm! Het lange termijn denken stopt in 2020. Een 
dekkingsgraad van 90% of 100% die vorig jaar, vandaag en ook de komende 

jaren verantwoord is, is dat in 2020 plots niet meer. Dan moet de 

dekkingsgraad 105% zijn. Dat is vreemd en de gevolgen zullen dramatisch 

zijn. 

Lage premie ten koste van de dekkingsgraad 
Voor de vaststelling van de pensioenpremie mogen pensioenfondsen uitgaan 
van het op lange termijn verwachte rendement, als ze maar rekening houden 

met inflatie. Per saldo wordt de pensioenpremie berekend met een rente van 

zo’n 3%. Dat is fors hoger dan de circa 1% rente die gebruikt moet worden 

voor de berekening van de verplichtingen en dus van de dekkingsgraad van een 
fonds. Hierdoor ligt de prijs die voor nieuwe pensioenopbouw wordt betaald 

veel lager dan het bedrag dat voor datzelfde pensioen aan de verplichtingen 

wordt toegevoegd. Deze verhouding tussen de feitelijke premie en het 
benodigde bedrag voor de verplichtingen noemen we de premiedekkingsgraad. 

De premie kan zomaar de helft te laag zijn (een premiedekkingsgraad van 

50%). Dit kost (een standaard pensioenfonds) ruwweg 1% dekkingsgraad per 



Informatiebulletin september 2016 

10 

jaar. In 2020 kan dat veel uitmaken voor de hoogte van de onvoorwaardelijke 

pensioenverlaging. 

Wie betaalt de rekening? 
Als pensioenfondsen hun financiële positie de komende jaren niet verbeteren, 

zal er in 2020 flink verlaagd moeten worden. Als dat op een evenwichtige 

manier gebeurt (en dat is verplicht!), dan ligt een gelijke verlaging voor 

iedereen niet voor de hand. Het is dan eerlijker om de premiebetalers van 
vandaag te laten betalen voor de verlaging van de dekkingsgraad, voor zover 

die het gevolg is van een ‘te lage’ premie. Dat komt erop neer dat hun vanaf 

2016 opgebouwde pensioen gehalveerd wordt. Dat is nogal wat. We kunnen 
niet tot 2020 wachten dat te vertellen. Pensioenfondsen moeten daar nu al over 

nadenken, besluiten nemen en communiceren. 

Natuurlijk zullen er ook tegengeluiden zijn: “Ja, maar gepensioneerden krijgen 

ook volledig uitgekeerd als de dekkingsgraad 90% is. Daar moet dan ook 
rekening mee gehouden worden.“ Los van het feit dat dit gerommel in de 

marge is, is het ook niet terecht. Gepensioneerden profiteren immers ook niet 

van een dekkingsgraad van 105% of zelfs 110%, dus laten we het daar maar 
niet over hebben. 

De oplossing 
Een oplossing om deze pensioendrama’s te voorkomen lijkt ingewikkeld, maar 
is eenvoudig: 

  1) Laat de 5-jaarseis van 105% los en 

  2) stel een minimum aan de premiedekkingsgraad van 90% (dit komt overeen    
met de kritische dekkingsgraad). 

Met deze maatregelen is een evenredige pensioenverlaging ook evenwichtig. 

Ze doen bovendien recht aan de lange termijn horizon van pensioenfondsen en 
maken de weeffout ongedaan. 
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Dubbele buffers ten koste van gepensioneerden  

Met de huidige spelregels mag een pensioenfonds, als het meer vermogen heeft 

dan vereist, dit surplus gebruiken om de pensioenen te verhogen. Niet alleen de 
ingegane pensioenen, maar ook de opgebouwde pensioenrechten van 

werkenden. Dat klinkt logisch en dat is het ook. Waarom zou je meer oppotten 

dan nodig? 

Een voorbeeld: 

Als de vereiste buffer 25% is, terwijl er 30% in het pensioenfonds aanwezig is, 

kunnen alle pensioenen met 5% omhoog. Zo werkt het nu, maar het nieuwe 

FTK laat dit niet meer toe. Een inhaalindexatie van 0,5% is in dit geval het 
maximum. Dus door de indexatie aan regels te binden, wordt feitelijk het 

vereiste eigen vermogen verhoogd. Zo wordt via de achterdeur de 

zekerheidseis van 97,5% verder omhoog geschroefd. Als de dekkingsgraad 
zich herstelt, ontstaan er als het ware dubbele buffers. Is dat logisch? Nee, 

natuurlijk niet! Als je 30% buffer hebt en je gebruikt hiervan 2% om de 

pensioenen te verhogen, voldoe je nog steeds aan de wettelijke eis. 

Mijn pet 

De huidige achterstand in de indexatie (gemiddeld zo’n 12%) loopt de 

komende jaren verder op. Dit raakt zowel jong als oud, al merkt die laatste 
groep de gevolgen nu al in de portemonnee. Ik vraag mij af hoe de 

voorstanders van deze indexatieregels aan gepensioneerden kunnen uitleggen 

dat ze - ondanks een dekkingsgraad van 130% - slechts een half procentje 
verhoging krijgen, maar kunnen fluiten naar de rest. We keren 100 uit, terwijl 

er 130 in kas is en er maar 125 wettelijk is vereist. Er is dus geld over, maar de 

achterstand in de indexatie van 12% oplossen, is blijkbaar in Den Haag minder 

belangrijk dan het hebben van een buffer voor de buffer. Ik kan daar met mijn 
pet niet bij. 

Structureel verhogen 

De gemiddelde dekkingsgraad bij pensioenfondsen is momenteel 110%. Voor 

elke 100 euro pensioenuitkering is 110 euro aanwezig in de pensioenpot. In 

totaal keren de pensioenfondsen jaarlijks ongeveer 25 miljard uit. Bij een 

gemiddelde dekkingsgraad van 110% wordt er per jaar dus zo’n 2,5 miljard 
aan de gepensioneerden verdiend. Dit geld gaat linea recta in de buffer. 

Gepensioneerden leveren dus nu al een grote bijdrage aan de opbouw van de 
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buffers. Als je 110 euro zou uitkeren, zou dit niet leiden tot een verlaging van 

de dekkingsgraad. Meer uitkeren, zonder de pensioenen structureel te 

verhogen, zou een oplossing kunnen zijn. 

Niet eens geboren 

Met het nieuwe FTK is zelfs het huidige pensioenvermogen van ruim 1100 

miljard niet genoeg. Pensioenfondsen worden gedwongen de komende jaren 
zo’n 200 miljard aan extra buffer te sparen. Natuurlijk is een buffer gezond en 

draagt het bij aan de stabiliteit van pensioenen. Maar waarom nou een hogere 

buffer aanhouden dan vereist, terwijl er een indexatieachterstand is? Hogere 

pensioenen leiden ook nog eens tot hogere belastingopbrengsten. 

Pensioengeld moet besteed worden aan pensioen. Het gaat om tientallen 

miljarden die toebehoren aan de deelnemers en gepensioneerden van nu. Hoe 

terecht is het als die miljarden uiteindelijk terechtkomen bij mensen die nu nog 

niet eens geboren zijn? Het antwoord laat zich raden. Met het nieuwe FTK lijkt 
het gezonde verstand het verloren te hebben van het onvervulbare verlangen 

naar zekerheid. 
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Fiets-GPS navigatie 
 

Hoe en waarom GPS? 
GPS betekent Global Positioning System. Met behulp van satellieten kan elk 
punt van de aarde bepaald worden. Een GPS-

apparaat voor op de fiets kan die gegevens 

ontvangen.   

GPS wordt steeds meer toegepast. Het wordt 
gebruikt om vast te leggen waar (huur)auto's en 

fietsen staan. Ook wordt het gebruikt bij het 

onderhoud van de riolering. Dwalende demente 
mensen worden ermee in de gaten gehouden. En in het verkeer is het voor veel 

mensen niet meer weg te denken (TomTom). En er zijn ook steeds meer 

mensen die het gebruiken als navigatiemiddel als ze gaan wandelen of fietsen. 
Het zit op mobiele telefoons, zodat je bijvoorbeeld kan zien op welke plek je 

een bepaalde foto hebt genomen.   

 

Kaart 
Op een kaal GPS-apparaat kan je nog niet veel aflezen. Dan heb je alleen de 

coördinaten, maar zie je geen wegen en steden. Je moet daarom ook een kaart 

op het apparaat (laten) zetten. Die kun je kopen van Garmin, de grootste 
producent van GPS-toestellen om mee te wandelen of fietsen, maar officiële 

kaarten van Garmin zijn vrij prijzig. Denk aan een bedrag van rond de 100 

euro voor kaarten van de Benelux. Wil je verder de grens over, dan moet je 

voor andere continenten weer andere kaarten van rond de 100 euro 
aanschaffen. Er zijn ook gratis 

'open-source' kaarten. Dat zijn 

kaarten die door gebruikers 
worden bijgehouden. 

Vergelijkbaar met informatie-

verzamelbank wikipedia die ook 
niet door een bedrijf wordt 

bijgehouden maar door mensen 

van over de hele wereld. 

Kijk voor Nederland op 
www.openfietsmap.nl 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina
http://www.openfietsmap.nl/
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Internationale fietskaarten vind je op www.opencyclemap.org 

Nadeel is dat het iets meer uitzoekwerk vraagt, maar op internet zijn veel 

vragen en antwoorden daarover te vinden. Zie ook: 
www.fietsersbond.nl/cursussen-verhuur-boekjes  

 

Zijn de gratis open source kaarten even goed als 

die van Garmin? 

Zeker in Nederland kun je heel goed gebruik 

maken van open source maps omdat ze erg goed 

worden bijgehouden. Als je ergens in een ver land 
in de bergen gaat fietsen, wordt het een ander 

verhaal. Daar komen meestal te weinig mensen om 

het accuraat vast te leggen en in dat geval is een 
kaart van Garmin een veilige keuze. 

Waarom moet ik een GPS-toestel kopen? Op 

mijn telefoon zit toch ook GPS? 

Het grote voordeel van een GPS boven je 
smartphone is dat de batterij langer meegaat en dat 

hij waterdicht is. Voor kortere ritten is een 

smartphone prima. Gebruik bijvoorbeeld de app 
van de Fietsrouteplanner om je weg te vinden in een vreemde stad. 

Ik red me prima met een kaart en met knooppuntenroutes. Wat is het 

extra van gps? 
Het grote voordeel van een GPS-toestel gps is dat je willekeurig paadjes in 

kunt slaan zonder dat je dat paadje op de kaart terug hoeft te zoeken. Je komt 

heel makkelijk bij je bestemming, hoe erg je ook aan het dwalen bent geweest. 

Je hoeft bovendien niet te stoppen om te kijken of je nog goed gaat. Je kunt 
meer om je heen kijken. 

 

Bron:  
  

http://www.opencyclemap.org/
http://www.fietsersbond.nl/cursussen-verhuur-boekjes
http://www.fietsersbond.nl/apps
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Leuk om naar toe te gaan 
 

Er schuilt in ieder van ons een stukje trots op ‘Hollands Glorie’. Of het nu de 
Stichtse brug,  het aquaduct bij Muiden of de Oosterscheldedam is, we krijgen 

het er toch een beetje warm van. 

Op aanraden van een kennis ben ik eens gaan kijken op de tweede maasvlakte, 

en ondanks de gematigde temperaturen kreeg ik het er heel warm van. In ons 
werk waren we gewend te rekenen met micrometers en nanoseconden; nou dat 

is daar even anders, alhoewel ook daar een enorme nauwkeurigheid nodig is in 

verband met de veiligheid. 

Elders in dit nummer vindt u meer informatie over MV2, de 4
e
 uitbreiding van 

de Rotterdamse haven. 

 

Het meest voor de hand liggende startpunt voor zo’n verkenning is het 

informatiecentrum Futureland, gelegen aan de voet van de grote 

elektriciteitscentrale. Dit centrum geeft een prachtig uitzicht  op de activiteiten 
op de maasvlakte, maar vertelt ook, op een prettige manier, het verhaal van de 

Rotterdamse haven na de tweede wereldoorlog. 

Ik ben er heen gegaan met een boottrip van Spido, de rederij die ook de 

rondvaarten door de haven verzorgt. Het is een heel eind varen van het 
noordelijke hoofd van de Erasmusbrug naar Futureland. Maar de boot is 

uitermate comfortabel en er wordt prima uitleg gegeven. Je ziet heel duidelijk 

hoe de haven zich heeft aangepast aan de almaar groter wordende schepen. Op 
een afstand valt dat nog niet eens zo op, maar als je vlak langs zo’n 

containerreus vaart, krijg je toch een soort Calimero- gevoel. 
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In Futureland kregen we een uur de tijd om op eigen gelegenheid rond te 

kijken. Voor mij was dat veel te weinig. Voor de geïnteresseerde bezoeker is er 

heel veel te horen en te zien. 

Afgezien van het feit dat dit enorme project binnen de tijd en binnen het budget 

is gerealiseerd, is het bijzonder te noemen dat van tevoren goede afspraken zijn 

gemaakt tussen alle betrokken partijen, zoals Rijkswaterstaat (veiligheid, 
kustbescherming), gemeente Rotterdam (werkgelegenheid, infrastructuur), 

natuurbeheer (milieueffecten) etc. Zo zijn er niet alleen bedrijfsterreinen, maar 

is er ook plaats ingeruimd voor recreatie. Fossielzoekers zijn er volop aan het 

zoeken naar schatten in al dat uit de Noordzee gewonnen zand. 

Vanuit Futureland zijn er vier routes uitgezet, voorzien van begeleidende 

boekjes, om de maasvlakte per fiets te verkennen. Het is per auto goed te 

bereiken en parkeerruimte is er in overvloed. Het is wel een uitstapje voor 
helder weer, want bij druilerig weer is niet alleen het weer, maar ook het 

uitzicht pet. 

Wij boften enorm dat de ‘Pioneering Spirit’, het nieuwste schip van Allseas en 

het grootste in de wereld, nog lag afgemeerd aan de maasvlakte. Ook zo’n stuk 
‘Hollands Glorie’ waar je het warm van krijgt. Maar die zal maar zelden in 

haar thuishaven te zien zijn. 

Herman Goossens 

info: www.maasvlakte2.com/nl/futureland 

  

http://www.maasvlakte2.com/nl/futureland
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De Rotterdamse haven 1946 - 2016 
 
Naar aanleiding van een uitstapje naar de 2

e
  maasvlakte (zie hiervoor in dit 

nummer) ben ik gaan zoeken naar informatie over de ontwikkeling van de 
haven van Rotterdam na de 2

e
 wereldoorlog. Ik schets u het beeld aan de hand 

van de vier grote uitbreidingen:  

Botlek, Europoort, Maasvlakte 1 en Maasvlakte 2. 

 

 

Botlek  (1950 – 1960) 

 
De periode na de 2

e
 wereldoorlog was 

natuurlijk vooral een periode van 

wederopbouw, maar al snel groeide het 
besef dat een uitbreiding van het 

havengebied noodzakelijk was. Al in 1947 

werd een plan ingediend voor een 

uitbreiding naar het westen, aan de andere 
kant van de Oude Maas ter grootte van 

750 ha. Dat zou de behoefte voor de 

komende 15 jaar moeten afdekken. 
Omdat de ontsluiting van het gebied, o.a. door de Botlekbrug, vertraging 

opliep, kon men pas in 1955 met de inrichting van het gebied beginnen. 

Het gebied was vooral bestemd voor petrochemische industrie en olieopslag. 

Een complicatie was echter dat de grootte van de tankers enorm snel toenam, 
wat een aantal keren herziening van de plannen nodig maakte. De eerste 

tankers die na de oorlog in de vaart kwamen hadden een capaciteit van 30.000 

ton, en de verwachting was dat dat wellicht zou groeien naar 45.000 ton. Bij de 
uiteindelijke aanleg rekende men op een groei naar 65.000 ton en een diepgang 

van 12 meter. 

Ook de scheepsbouw vond een plek in de Botlek (Verolme). Tegenwoordig zit 
er nog belangrijke activiteit rond de offshore-industrie. In 1960 was alle grond 

uitgegeven. 
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Europoort (1958 – 1970) 

 

 
De vraag naar industrie- en havengebied 

groeide enorm en er werd besloten een 

gebied van 3500 ha in te richten, 
voornamelijk op het eiland Rozenburg. De 

Eurogeul werd gegraven met een diepte 

van 23 m. Naast havens voor tankers (4 

petroleumhavens) kwamen er ook havens 
voor roll-on / roll-off schepen en havens 

voor de binnenvaart. Langs de zuidkant 

van het gebied werd het Calland kanaal gegraven. 
Omdat de gangbare tankers de Botlek niet meer konden bereiken, migreerden 

de havens daar naar stukgoed. 

Vanaf 1962 was Rotterdam de grootste haven ter wereld. Dat bleef ze tot 2003, 

toen ze door de havens van Shanghai en Singapore naar de derde plaats werd 
verdrongen. 

 

Maasvlakte 1 (1970 – 2005) 

 

Met de groei van de havens nam ook het 

aantal scheepsbewegingen in de Nieuwe 
Waterweg toe. Gaandeweg groeide het 

inzicht dat uitbreiding dichter bij zee 

zou moeten worden gezocht. Dat leidde 

tot felle discussies tussen het 
havenbedrijf en natuur- en milieuorgani-

saties. 

In 1964 werd een besluit genomen over 
de grenzen van de aan te leggen Maasvlakte en hoe deze in te passen in de 

omgeving. Het werd een gebied van 3400 ha. De visie was dat er grootschalige 

activiteiten moesten plaatsvinden. Dat betekende vooral overslag van erts, 
kolen en olie (droge en natte bulk). Aanvankelijk was het de bedoeling ook de 

hoogovens naar de Maasvlakte te verplaatsen maar uiteindelijk is dat om 

verschillende redenen niet doorgegaan. 

Begin jaren 80 kwam het vervoer in containers sterk op. Mede omdat de 
containerschepen steeds dieper water vereisten, wat in de oudere 
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havengebieden niet te realiseren was, werd het middendeel van de Maasvlakte 

aangepast en geschikt gemaakt voor containeroverslag. ECT ontwikkelde 

vanaf 1983 de eerste containerterminal en daarna zijn er vele andere gevolgd. 
In die tijd gebeurde alles nog met 20 ft containers. Nog steeds wordt het 

overslagvolume uitgedrukt in Twenty feet Equivalent Unit (TEU). 

Tegenwoordig wordt veelal de 40 ft container gebruikt. 
Deze ontwikkeling ging hand in hand met automatisering. Zo ontstonden grote 

complexen waar transport geschiedt met zelfrijdende voertuigen waar bijna 

geen mens meer aan te pas komt. 

Laden en lossen van containerschepen is al een hele klus, maar al die 
containers moeten ook aan- en afgevoerd worden. Dat kon niet allemaal over 

de weg dus voorzieningen voor binnenvaart en spoorwegen werden aangelegd. 

Zo werd de Maasvlakte het beginpunt van de Betuwelijn. 
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Maasvlakte 2 (2005 – 2013) 

De Tweede Maasvlakte (MV2) betekende 

een uitbreiding van het Rotterdamse 
havengebied met 2.000 ha, waarmee de 

totale oppervlakte op 12.000 ha komt. Dit 

deel van de maasvlakte is volledig in zee 
aangelegd, wat betekent dat een belangrijk 

deel (230 ha.) nodig is voor kust-

bescherming. Het gebied is met name 

bedoeld voor chemie- en containeroverslag. 
De nieuwe havens hebben een diepgang van 

20 meter, en zijn toegankelijk voor de grootste huidige containerschepen. Deze 

schepen zijn ca 400 m. lang en kunnen ruim 19.000 20 ft. containers 
vervoeren. 

Voor het laden en lossen van dit soort schepen zijn gigantische installaties 

(terminals nodig.  Deze bepalen het gezicht van MV2. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Voor meer informatie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Maasvlakte 

 

Herman Goossens. 
  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Maasvlakte
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Veelgestelde vragen over rentemiddeling 
 

1. Wat is rentemiddeling? 

Rentemiddeling betekent dat uw huidige rentevaste periode openbreekt en 

vervangt. Uw nieuwe rente is het gemiddelde van uw vorige rente en actuele 

marktrente. De boete die u betaalt als u uw rentevaste periode aanpast, wordt 
verwerkt in het nieuwe rentepercentage. U betaalt de boete dus niet in een keer. 

Rentemiddeling is alleen mogelijk bij uw eigen geldverstrekker. Als u naar een 
andere bank overstapt, is rentemiddeling niet mogelijk. 

2. Hoe werkt rentemiddeling? 
Rentemiddeling kan op verschillende manieren. In onderstaand overzicht staan 

de uitkomsten van rentemiddeling bij een aantal geldverstrekkers. 

Uitgangspunten: 
 hypotheek van € 200.000 

 lopende rente van 5 %, bij een resterende rentevaste periode van 5 jaar 

 huidige rente voor 5 jaar vast is 1,7 % 
 huidige rente voor 10 jaar vast is 2,0 % 
 

Resultaat bij nieuwe renteperiode 10 jaar vast:* 
 

Geldverstrekker Resultaat rentemiddeling 

ABN AMRO 3,85 % 

ING 3,65 % 

Obvion** 3,50 % 

Rabobank 3,70 % 

Woonfonds 3,75 % 

 

*Vereenvoudigde berekening, op basis van dezelfde uitgangspunten. Inclusief 
eventuele boeterente en opslag, exclusief voorwaarden. 

**Bij de Basis en Compact hypotheek van Obvion is rentemiddeling niet 

mogelijk.   
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3. Wat zijn de voordelen van rentemiddeling? 

 U profiteert van de huidige lage hypotheekrente. 

 Direct lagere maandlasten. 
 De rente wordt tegen een lager percentage voor een langere periode 

vastgezet. 

 Eenvoudig, zonder tussenkomst hypotheekadviseur en notaris. 

4. Wat zijn de nadelen van rentemiddeling? 

 Niet elke geldverstrekker biedt rentemiddeling aan. 
 Rentemiddeling is in principe alleen interessant als uw rentevaste 

periode nog maar een paar jaar duurt. 

 U kunt tijdens uw nieuwe rentevaste periode de rente niet verder meer 
verlagen. 

 Rentemiddeling is lang niet altijd voordelig. Als u kunt oversluiten 

naar de huidige dagrente en u kunt de boete zelf betalen, dan is deze 

optie vaak voordeliger. 

5. Wat kost rentemiddeling? 

Als u uw rentevaste periode wijzigt, rekenen banken daarvoor ongeveer € 250 

aan administratiekosten. Daarnaast betaalt u de eventuele advieskosten van uw 

hypotheekadviseur. Heeft u recht op rente-aftrek voor uw hypotheek, dan kunt 

u ook deze kosten éénmalig aftrekken. 

6. Waar moet ik op letten als ik de rente ga middelen? 

 Vraag of de aanbieder meerdere rentevaste periodes aanbiedt op basis 

van rentemiddeling. De rente van een langere rentevaste periode kan 
lager zijn dan die van een korte rentevaste periode. 

 Vraag om een specificatie van de berekening zodat u kunt controleren 

of de berekening op de juiste uitgangspunten is gebaseerd. Twijfelt u? 

Ga dan naar uw hypotheekadviseur. 
 Bij een (bank)spaarhypotheek stijgt de maandelijkse premie-inleg bij 

een dalende rente. Middelt u de rente  van uw (bank)spaarhypotheek, 

vraag dan meteen naar de nieuwe premie. 
 Als u de rente wilt gaan middelen, vraag dan ook een voorstel voor het 

oversluiten van de hypotheek. Dit geeft u inzicht in de verschillende 

mogelijkheden. 
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7. Voor wie is rentemiddeling zinvol? 

Hoe korter de rentevaste periode nog duurt, hoe aantrekkelijker rentemiddeling 

wordt. Ook als uw huis ‘onder water’ staat, of u om een andere reden uw 
hypotheek niet kunt oversluiten, kan rentemiddeling uw hypotheeklasten 

verlagen. 

8. Is rentemiddeling voor alle hypotheken zinvol? 

Als u een spaarhypotheek heeft, ligt rentemiddeling net als oversluiten vaak 

minder voor de hand. Als de hypotheekrente daalt, moet u meer spaarpremie 
betalen om het eindkapitaal te halen. De vergoeding over de spaarpremie is 

immers gelijk aan de hypotheekrente. Vraag uw adviseur of geldverstrekker of 

rentemiddeling zinvol is. 

Veel huiseigenaren hebben een combinatie van een spaarhypotheek en een 
aflossingsvrije hypotheek. Mogelijk is rentemiddeling wel zinvol voor het 

aflossingsvrije gedeelte. Wederom: vraag uw adviseur of geldverstrekker. 

9. Welke banken bieden rentemiddeling aan? 

ABN AMRO: 
Centraal Beheer: 

FBTO: 

Florius: 

ING: 
MonyYou: 

Obvion: 

Rabobank: 
Regiobank: 

SNS Bank 

WestlandUtrecht Bank: 
Woonfonds Hypotheken: 

 

  Bron:  
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Boekbespreking 
 

 
Titel:   111 plekken in de Gooi- en Vechtstreek 

 die je gezien moet hebben 

Auteur: Theo van Oeffelt 

Uitgeverij: Thoth 2015 
ISBN: 978 90 477 6868 679 1 

Aantal pagina’s: 240 

 
 

Dat de Gooi- en Vechtstreek veel moois te 

bieden heeft hoef ik u niet uit te leggen. Toch 

had ik, bladerend in dit boekje veel O ja? en O 
ja! momenten. Elke plek is voorzien van een 

foto en een pagina met veel leuke en geactua-

liseerde informatie.  
 

‘Een bonte mengeling van onderhoudende 

verhalen, eigenwijze wetenswaardigheden en 
sfeerrijke foto’s nodigt zowel de stads- als 

streekbewoners als toeristen uit om plekken te 

bezoeken die ze daarvoor nog niet kenden’. 

 
Met name de historische achtergronden geven 

een extra dimensie aan de plekken waar is al fietsend vaak langs reed. Waar 

van toepassing worden verwijzingen gegeven naar het internet om de speur-
tocht verder voort te zetten. 

 

De auteur: 
Theo van Oeffelt (1955) schrijft artikelen en boeken over de vormgeving en 

inrichting van Nederland. Over die bebouwde omgeving organiseert hij ook 

congressen en workshops en hij werkt mee aan radio- en televisieprogramma’s. 

 

Herman Goossens 
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Tot besluit 
 

 
 

bron:  www.facebook.com 
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VGG-ACTIVITEITEN en CONTACTPERSONEN 

www.vegege.nl 

 Voorjaarsbijeenkomst 26 maart 

a.s. 

Redactieteam Informatie Bulletin 
Eindredactie: 
Hr. H.J.M. Goossens tel. 5310101 
Hasselaarlaan 66, 3755 AX, Eemnes 
Email: hjm.goossens@gmail.com 
Opmaak en vormgeving: 

Hr. J. Rebel tel. 5256649 
Algemeen: 
Hr. J.van Hunnik tel. 5338555 
 

Gebouwbeheerder 
Voor gebreken of onderhoud: 
Hr. A.van Bruchem          tel. 0642233490 
(Klachten etc. a.u.b. noteren in het zwarte boek 

op de bar van de soos!!!) 

 
 
 
 

 
 
 
 

De sociëteit 
Larenseweg 165-167, 1222 HG Hilversum. 
Elke maandagmiddag kunt u hier terecht 
voor een praatje met oud-collega’s, voor 

een drankje, een spelletje kaart, sjoelen, 
schaken, bridgen etc. tel. 6855471 
 
Bridge (wo-middag) 
Hr. J.M. Witteveen tel. 5418471 
 

Creativiteitscursus 
(di-ochtend om de veertien dagen) 

Hr. H. Weijman  tel. 6850064 

 
Biljarten (wo- en do-middag) 
Hr. J.M. Walet (algemeen) tel. 6858268 
Hr. L.A.C. Aquina (wo) tel. 6830613 
Hr. A.A. Rigter (do) tel. 6944000 

 

Telefoonnummers 
De telefoonnrs. vermeld zonder kengetal 
hebben allemaal kengetal 035. 

 
Hobbyclub (ma-, woensdag) 

Hr. W.G. Kuiper tel. 6854862 
 

Klaverjassen (di-, do-middag) 
Hr. T. van Bokhorst  tel. 6831988 
Hr. A. v.d. Berkt   tel. 0620436889 
 

Klokkenclub (di-, do-, vrijdag) 
Hr. J.D. Grondman tel. 6858767 
Hr. J. Dijkstra tel. 6214373 
 

Koersballen (zaterdag) 

Mw. H.H. Schmitz-Baljeu tel. 5386361 
 

Teken- en Schildercursus 
Vacant 
 

Bestuur 
Voorz.: Hr. W.J.C. Gooiker tel. 6239644 
1

e
 secr.: Hr. J. Rebel tel. 5256649 

2
e
 secr.: Hr. Fr. v.d. Post tel. 6560212 

1
e
 penn.: Hr. Fr. Dams tel. 6421374 

2
e
 penn.: Vacant 

Pensioen zaken: 
Hr. G.J. Visscher tel. 5881085 

Werkplaatscommissaris: 
Hr. J. Dijkstra tel. 6214373 

Eindredactie Informatie Bulletin: 
Hr. H.J.M. Goossens tel. 5310101 

Gebouwenbeheer: 
Hr. A.van Bruchem            tel. 0642233490 
 
Bestuursvergadering: 

Meestal de eerste maandagmiddag van de 
maand.
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LARENSEWEG 187 

TEL. 6858390  H’SUM 

VOOR AL UW CV AANLEG  

EN STORINGEN 

___________________________________________ 

 GAS en WATERLEIDING 

 SANITAIR-ELEKTRA 
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