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5.    Stand van zaken en toekomstvisie 
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  5.1  HOE KAN DE VERENIGING INVLOED UITOEFENEN 

 OP WAT STAAT TE GEBEUREN? 

 Door vertegenwoordiging in het bestuur van het Pensioenfonds 

• 2 gepensioneerden lid van Bestuur PF 

 Door vertegenwoordiging in de Deelnemersraad (DR): 

• 3 gepensioneerden lid van DR -> advies aan PF-bestuur 

 Door vertegenwoordiging in het Verantwoordingsorgaan (VO): 

• 3 gepensioneerden lid van VO -> beoordeling functioneren PF 
 bestuur (notitie in jaarverslag) 

 Door actief onze mening of advies te geven aan het PF-bestuur en  

     aan het Management van de onderneming  

 Door een zo hoog mogelijk aantal leden, zodat we een krachtige 

     vertegenwoordiging van gepensioneerden hebben 
 

De komende veranderingen worden door VG SABIC  
actief opgevolgd! 
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5.1 FOCUS VAN VG SABIC IN 2013 

 
 Uitvoeringsovereenkomst tussen bedrijf SABIC-IP en SABIC-IP PF: 

• Huidige overeenkomst opgezegd 
• Nieuwe overeenkomst bepalend voor financiering van het fonds! 
• Blijft de kostendekkende premieregeling behouden? 
• Hoe komt de nieuwe pensioenregeling eruit te zien?  
• Wat zijn de mogelijke effecten voor de gepensioneerden, slapers en actieven?  
• Worden alle opgebouwde rechten gerespecteerd? 
• CAO-onderhandelingen voor actieve deelnemers kunnen niet bepalend  
  zijn voor de pensioenen van gepensioneerden! 
 

 Voorgestelde fusie tussen SABIC-IP PF en SABIC (Geleen) PF: 
• Worden zowel actieve als niet actieve deelnemers overgeheveld? 
• Wordt het een fonds met één pensioenregeling of één fonds met twee  
  gescheiden regelingen met afzonderlijke financiering 
• Hoe zullen gepensioneerden (en…..) van SABIC-IP vertegenwoordigd  
  worden in een nieuw of ander fonds? 
 

SABIC-IP is tot op heden zijn verantwoordelijkheid ten  
aanzien van pensioenen keurig nagekomen. 
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  5.1 TOELICHTING SOORTEN PENSIOENREGELINGEN 

Onze huidige SABIC-IP regeling:  

 Defined Benefit (DB) of Uitkeringssovereenkomst 
 Actieven:    Onvoorwaardelijke indexering  
    Gegarandeerd pensioen 
 Niet Actieven: Voorwaardelijke indexering (afhankelijk van  

    dekkingsgraad)   
    Gegarandeerd pensioen 

Voorgestelde nieuwe regeling:  
 Collective Defined Contribution (CDC) of collectieve  
 beschikbare  premieregeling 
 Actieven:  Voorwaardelijke indexering (afhankelijk van   
  dekkingsgraad) 

 Geen gegarandeerd pensioen: hoogte pensioen mede 
 afhankelijk van de dekkingsgraad 

 Niet Actieven: Voorwaardelijke indexering (afhankelijk van   
   dekkingsgraad)  

 Geen garantie: hoogte pensioen mede afhankelijk van        
dekkingsgraad 

 
 



   5.3        LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN 

 (Nieuwe) Pensioenwet  

 

 

 

 

 Herziening Pensioenstelsel  
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 Per 1 Januari 2007 is er een nieuwe pensioenwet ingevoerd. 
 
 

 Wat is er veranderd: 
• Deelname vanaf 21 jaar 
• Afkoop van kleine pensioenaanspraken 
• De financiële zekerstelling werd gemoderniseerd en wettelijk  
  vastgelegd.  (er op kunnen vertrouwen dat het pensioen 
  daadwerkelijk wordt uitgekeerd)  
• Voorlichting aan deelnemers ten minste één keer per jaar en  
  aan voormalige deelnemers (slapers) één keer per vijf jaar  
• Als de pensioenen niet worden geïndexeerd moeten de  
  deelnemers en gepensioneerden daarover helder worden  
  geïnformeerd 

NIEUWE PENSIOENWET 
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NIEUWE PENSIOENWET 

 

  Medezeggenschap is wettelijk geregeld 
• Bij Ondernemingspensioenfondsen een keuze van  
  invoering van een deelnemersraad of vertegenwoordiging 
  in bestuur door gepensioneerden  
• Er moet sprake zijn van evenredige zetelverdeling tussen  
  gepensioneerden en actieve werknemers 

  
  Nieuw financieel toetsingskader (FTK) 

• Verplichting aan te geven om welke soort  
  pensioenovereenkomst van toepassing is.  
  (uitkeringsovereenkomst, premieovereenkomst of   
    kapitaalovereenkomst)  
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HERZIENING PENSIOENSTELSEL 

 

  Verhoging AOW – en pensioenleeftijd 
• Vanaf 1 januari 2013 stapsgewijze verhoging van de 
  ingangsleeftijd. In 2019 op 66 jaar. In 2023 op 67 jaar.  
• Vanaf 2024 koppeling aan statische levensverwachting 

  
  Fiscaliteit  

• Fiscale regels voor het aanvullend pensioen worden  
  gewijzigd. (zgn. Witteveenkader)  
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HERZIENING PENSIOENSTELSEL 

 

  Opbouwpercentages 
• Vanaf 1 januari 2014 gaat de maximale opbouw voor het 
  ouderdomspensioen voor eindloonregelingen van 2% naar 
  1,9% en voor middelloonregelingen van 2,25% naar 2,15%  
  (er zijn dus meer dienstjaren nodig om een pensioen van  
   70% op te bouwen)   
• Vanaf 2024 koppeling aan statische levensverwachting 
• De opbouwruimte voor aanvullende pensioenvoorzieningen in 
  de privé sfeer, zoals lijfrentes, zullen ook worden aangepast  

  
  Fiscaliteit  

• Fiscale regels voor het aanvullend pensioen worden  
  gewijzigd. (zgn. Witteveenkader)  
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  Pensioenakkoord van 10 juni 2011   (belangrijkste elementen) 

• Verhoging van de pensioenleeftijd 
• Stijging van de AOW-uitkering, maar eerder stoppen met  
  werken resulteert in een lagere AOW uitkering 
• Er moet meer duidelijkheid komen over de risico’s van 
  pensioen 
• Stabiliseren van de pensioenkosten (premies blijven stabiel)  
• Goede afspraken over hoe medewerkers langer kunnen  
  blijven (door) werken  

  
  Kunduzakkoord   

• Eind april 2012 viel kabinet Rutte.  
  De Kunduz partijen kwamen met nieuwe maatregelen die  
  sterk afwijken van het akkoord van 10 juni 2011 maar de 
  hervormingen gaan wél door  
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   Herziening financieel toetsingskader (FTK)  (samenvatting) 

• Sociale partners en pensioenfondsen moeten op voorhand  
  afspraken maken over toedeling van risico’s  
• Heldere communicatie naar de deelnemers zodat zij beter in 
  staat zijn beslissingen te nemen op basis van verwachte  
  pensioen en de onzekerheden daarin 
• Een meer stabiel toetsingskader, dat de afhankelijkheid van 
  dagkoersen vermindert en duurzame beleidsbeslissingen  
  ondersteunt  
• Het wettelijk kader zal voor bestaande en nieuwe contracten 
  beter rekening houden met de ambitie om te indexeren  
• Nieuwe contracten maken het mogelijk om schok in financiële 
  markten en de levensverwachting geleidelijk in de  
  aanspraken te laten doorwerken 
  
  
   



VERENIGING GEPENSIONEERDEN SABIC-IP  
 

VG 
SABIC-IP 
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   Het nieuwe beoogde financieel toetsingskader gaat uit van  
     twee contract vormen:  

 
• Het verbeterde  - nominale pensioencontract 
• Het nieuwe  - reële pensioencontract  
 
De uitgangspunten van het nieuwe beoogde financieel 
toetsingskader zijn op enkele elementen nog niet volledig 
uitgewerkt. 
De beoogde ingangsdatum van het herziene FTK en de nieuwe 
pensioenregelingen is 1 januari 2014  
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HERZIENING PENSIOENSTELSEL 

 

   Medezeggenschap   
 

        Op verzoek van de Stichting van de Arbeid (STAR) en de  
        CSO (ouderenorganisaties) is bij de nota van wijzigingen 
        de strekking van het tweede medezeggenschapsconvenant  
        eveneens in de pensioenwet opgenomen. 
 

• Gepensioneerden in ondernemingspensioenfondsen met een 
  substantieel aantal gepensioneerden krijgen het recht om te  
  kiezen tussen medezeggenschap via zetels in het bestuur of  
  via deelname in een deelnemersraad. Het bestuur moet hun  
  keuze volgen als de respons meer dan 50% bedraagt tenzij  
  er zwaarwegende redenen zijn die zich daartegen verzetten.  
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HERZIENING PENSIOENSTELSEL 

 

   Medezeggenschap   (vervolg)  
  
• In ondernemingspensioenfondsen zullen bij keuze voor  
  bestuur deelname van gepensioneerden, de gepensioneerden 
  en de werknemers evenredig naar hun aantallen binnen het  
  fonds in het bestuur worden vertegenwoordigd.  
  Het aantal zetels voor gepensioneerden mag echter maximaal 
  gelijk zijn aan dat van de werknemers.   
 
Op 27 februari 2012 heeft de regering het definitieve 
wetsvoorstel ‘Versterking bestuur pensioenfondsen’ bij de 
Tweede Kamer ingediend.  Dit wetsvoorstel bevat het ook het 
initiatiefwetsvoorstel Koser Kaya / Blok over medezeggenschap 
van gepensioneerden in pensioenbesturen. 
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EEN BLIK IN DE PENSIOENTOEKOMST  

 

    Langer leven en lage rente  
   Gestaag wijzigende behoeften 
   Aan onszelf te wijten 
   Pensioensector aan het vernieuwen 
   Uitvoering van de pensioenregeling bij verzekeraar of PPI 
 

  
•   Is er een “regeling van de toekomst” ?  
•   En zal deze door pensioenfondsen, verzekeraars of PPI’s  
    worden uitgevoerd ?  
• Hoe zorgen we dat goede keuzes worden gemaakt ? 
• Hoe houden we de pensioenlasten beheersbaar ? 
   
 
Kortom actuele vragen die om een antwoord roepen.    
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EEN BLIK IN DE PENSIOENTOEKOMST  

 

   Langer leven en lage rente  
  
• We staan aan de vooravond van ingrijpende veranderingen.  
  Een aantal oorzaken overkomt ons zoals een stijgende 
  levensverwachting en een aantal hebben we aan ons zelf te  
  wijten.   
  Keerzijde dat we langer pensioen moeten uitkeren dan de  
  periode dat de pensioenpremie was gebaseerd.  
  Ook de huidige lage rentestand helpt niet mee. 
  Vasthouden aan onze pensioenambities zou volgens Prof. 
  Goudswaard een toename van de premiedruk geven van 30% 
  in de komende 15 jaar.    
  Zie hier de noodzaak van een pensioenakkoord. 
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EEN BLIK IN DE PENSIOENTOEKOMST  

 

   Gestaag wijzigende behoeften  

  
• De hoge pensioenlasten roept bij werkgevers op tot kosten- 
  beheersing. We zien dan ook al jaren een beweging van  
  eindloon naar middelloon en vervolgens naar beschikbare  
  premieregeling.  
  Daarnaast roept de onzekerheid bij werknemers op tot meer  
  behoefte aan pensioengaranties, ook als dit extra geld kost. 
  Kortom tijd voor een goed budgetteerbare beschikbare  
  premieregeling mét werknemersgaranties, waarbij de  
  werknemer geen risico loopt bij een stijgende levensver- 
  wachting of lage rente. 
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EEN BLIK IN DE PENSIOENTOEKOMST  

 

   Aan onszelf te wijten  

  
• Het vertrouwen in de pensioensector is niet erg hoog.  
  De sector is jarenlang een bolwerk van complexe regelingen,  
  vele wetswijzigingen, hoge kosten, foutgevoelige  
  administratie onduidelijke communicatie en transparantie.  
  Hoe mooier de regeling hoe duurder het advies en de 
  uitvoering en des te makkelijker om fouten te maken. 
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EEN BLIK IN DE PENSIOENTOEKOMST  

   Pensioensector aan het vernieuwen   
  
• Een uniform pensioenoverzicht en het pensioenregister zijn er 
  gelukkig gekomen.  
  Wat nog meer helpt is communicatie vanuit de werkgever  
  waardoor het pensioenbewustzijn sterk verbetert. 
  Advies, bezoekuren door verzekeraars of pensioenfondsen  
  aan de werknemer krikken het bewustzijn verder op. 
  Werknemers moeten worden geholpen bij hun keuzes  
  rondom pensioenleeftijd, nabestaandenpensioen. 
  De pensioenpremies moeten zeker voor 99% worden  
  ingelegd om pensioen op te bouwen, waarbij de kosten en de  
  risicopremies apart (door de werkgever) worden betaald. 
  Dit zijn beschikbare premieregelingen met zogenaamde  
  netto staffels. 
  Transparantie aan werknemers over betaalde premie, over de  
  kosten, het rendement en prognose kapitaal. 
 
 



VERENIGING GEPENSIONEERDEN SABIC-IP  
 

VG 
SABIC-IP 

EEN BLIK IN DE PENSIOENTOEKOMST  

   Uitvoering van de pensioenregeling bij verzekeraar of PPI.   
  
• Met de komst van de Premie Pensioen Instelling (PPI) wordt 
  de markt van pensioenverzekeraars opengebroken.  
  Transparantie en lage kosten, ofwel eenvoud troef.  
  Verschil zit ‘m in de kosten voor implementatie, contract- 
  verlenging, adviezen, waardeoverdracht, slapers en wets- 
  wijzigingen die door PPI’s vaak extra in rekening worden  
  gebracht, terwijl de prijsopbouw bij verzekeraars dit meestal   
  inclusief is.     
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DANK VOOR UW AANDACHT  
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6. COACHING & MENTORING 
 GREEN CAMPUS, Bergen op Zoom 

 
Eerste project aangevangen (Pilot) 
 
Firma: Alpha-Enzymes 
Project Focus: Het commercialiseren van verschillende gecultiveerde enzymes. 
 
Alpha-Enzymes maakt gebruik van solid state fermentatie en is in staat om 
enzymes of beter gezegd enzym systemen te leveren voor verschillende  
toepassingen 
 
Mogelijke toepassingen: 
Anti-schimmel 
Anti-mos 
Bio-plastics 
Bio-lijmen 
Biologisch afbreekbare verf 
 
Vrijwilliger:  
Henk Lybaert 
 
Wegens gevoelige informatie wordt er verder geen mededeling gedaan over dit project. 
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Het project was snel na de introductie, ondanks het enthousiasme, op “hold” 
gezet omdat HR geen mensen aan het project kon toevoegen wegens andere 
prioriteiten.   
 
Wat nu? 
 
Vorige week hebben we eindelijk een compromis gevonden om het Coaching & 
Mentoring project bij SABIC-IP te introduceren. 
  
De oplossing: 
 
Door Caspar Kramers van HR is aangedragen om via de YOUNG SABIC 
PROFESSIONALS (YSP) organisatie ons Coaching & Mentoring project te 
introduceren. 
De eerste reacties van het YSP bestuur zijn zeer positief   
Nico Egelman gaat de komende dagen met hen in gesprek om het concept uit 
te leggen en hopelijk tot een akkoord te komen.  
Wij denken dat we geen betere populatie kunnen vinden om onze kennis over 
te dragen! 

6. COACHING & MENTORING 

SABIC-IP 
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Wat moeten we doen? 
 
Aangezien velen bij YSP waarschijnlijk nog nooit van ons 
gehoord hebben, moeten we ons gaan voorstellen en aangeven 
wat onze ervaring en kennis is waar zij gebruik van kunnen 
maken. 
Binnenkort gaan we de 12 mensen, die zich tot nu toe voor dit 
project hebben opgegeven, benaderen om dit te verwezenlijken. 
 
 

Wij kunnen nog meer mensen gebruiken als 
 MENTOR & COACH-----  GEEF JE NU OP! 

6. COACHING & MENTORING 

SABIC-IP 
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 Bedankt voor uw aanwezigheid en uw 

 actieve bijdrage. 

 

 Via nieuwsbrieven en de website zullen we 
u zo goed en zo snel mogelijk op de hoogte 
houden van de komende ontwikkelingen. 

 

 

Bestuur VG Sabic-IP 

 
http://vgsabic.nl 
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