
Vereniging Gepensioneerden SABIC-IP 

Agenda: 

 

09.30 – 10.00  Ontvangst 

10.00 – 10.15 Welkom vanuit de organisatie  Olaf Tant 

10.15 – 11.00 Business Update    Jeroen Castelijn 

11.00 – 11.15 Break en fotomoment 

11.15 – 12.45 Update Pensioenfonds SIP  Frank Mortier 

  Update VG SABIC   Olaf Tant 

12.45 – 14.00 Lunch 

14.00 – 15.00 Presentatie nieuwe ontwikkelingen 

  bij SABIC-IP    Robert vd Grampel 

15.00 – 16.30 Plant tour 

16.30 – 18.00 Gezellig samenzijn 

18.00  Einde 



 Introductie 

 

 

 

 

De Vereniging Gepensioneerden stelt zich ten doel, de 

belangen van de gepensioneerden in de breedste zin van 

het woord te behartigen !! 
 

De focus tot op dit moment: 
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1: Verlies van de uitkeringsregeling ( DB) voorkomen. 

 Behoud van inhaalindexatie over 2011 en 2012 ( 5%). 

  

2: Vervroegde pensionering voor nog niet gepensioneerde   

 voormalige medewerkers en gebruikmaking van  

 van de Geflex/ Gesave spaargelden moet mogelijk blijven. 

3: Een zo goed mogelijk inzicht verkrijgen over het  

 onderbrengen van pensioenrechten bij een verzekeraar.  

 ( op verzoek van een aantal gepensioneerden).  
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4: Vertegenwoordiging in het ( toekomstige ) bestuur  

 van het pensioenfonds en het verantwoordingsorgaan 

  (VO). 

5:  Lidmaatschap van een belangen vereniging (KNVG). 

Uw bestuur heeft zich de afgelopen maanden  

 ingezet via gesprekken met: 

 SABIC ,  

 het Bestuur van het PF  

 deelname in het VO. 



Het bestuur: 

Olaf Tant    voorzitter, VO 

John Pantekoek   vice voorzitter, KNVG 

Thijs Koppers   secretaris 

Jan van Es   penningmeester, VO, KNVG 

Peter Broers   lid 

Ab Drenth   webmaster 

Nico    lid 

Carla Ligtenberg   lid 

Ineke Pranger   communicatie 

Jac Raaijmakers   communicatie, internet 

Joop Tillema   VO,  

 

 

 

WWW.VGSABIC.NL 
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Onze vereniging telt momenteel ± 370 leden  

help ons om meer leden aan te werven! 
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1:  Behoud van de voormalige uitkeringsregeling (DB). 

 Gerechtelijke procedure is overwogen : 

          • Langdurig en duur proces. 

 • Mogelijke negatieve gevolgen voor de nog 

   actieve medewerkers. 

 

 

 Focus op het behoud en toekenning van de inhaal indexatie 

 van 2011 en 2012 vóór de Collectieve Waardeoverdracht 

 (CWO) plaatsvindt. 
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• SABIC heeft de uitkering van deze inhaalindexatie tijdelijk 

   geblokkeerd via de arbitrageprocedure eerder dit jaar. 

• Na de arbitrage kon het PF als slapend fonds deze   

  inhaalindexatie niet (gedeeltelijk) uitkeren. Ook was de 

  dekkingsgraad inmiddels te laag geworden. 

• In een gesprek met de onderneming, gefaciliteerd door het  

  PF hebben we de onderneming verzocht om de inhaalindexatie 

  financieel mogelijk te maken. 

• De onderneming heeft dit geweigerd. 

• De gepensioneerden van SABIC-IP pensioenfonds zijn de  

  grote verliezers van de nieuwe pensioen regeling.  

• De kans op indexatie wordt vanaf 2015 verder beperkt door 

  nieuwe pensioen wetgeving. 

 

 Naar onze mening zijn de belangen niet evenwichtig 

behartigd. 
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2:   Vervroegde pensionering ( Geflex/ Gesave). 

 

 

• Onze Vereniging heeft het PF en SABIC verzocht om  

  vervroegde pensionering te blijven mogelijk maken. 

 

• Grondig onderzoek door de actuaris van het PF heeft 

  uitgewezen dat dit mogelijk is via de flexibilisering binnen de 

  SPF regeling. 

 

• Ons advies : laat u goed informeren alvorens te beslissen over  

  vervroegde pensionering. 
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3:    Verzekeraars als alternatief  

 

• Een algemeen advies over deelname aan de CWO of een  

  overgang naar een verzekeraar kunnen we niet geven.  

 

• Die beslissing is afhankelijk van uw persoonlijke ( financiële)  

  situatie en wensen. 

 

• Win zelf, indien gewenst, onafhankelijk financieel advies in. 

 

• Het bestuur van uw vereniging zal betrokken blijven ( mede ook  

  via het VO) tot een regeling is getroffen met een verzekeraar 

  voor hen, die niet willen deelnemen aan de CWO. 
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4:  Vertegenwoordiging van gepensioneerden  

 in het nieuwe bestuur van het PF en het VO. 

 

 

 

      Kandidaten ??? Laat het ons weten !!! 

Onze bijzondere dank aan het bestuur van ons 

pensioenfonds voor de geleverde inspanningen 

van de afgelopen maanden !! 
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5: Belangen Vereniging 

Mission Statement 

Als koepel van Verenigingen van Gepensioneerden wil de KNVG 

de belangen van gepensioneerden behartigen en hun rechten in 

stand houden. 

De KNVG tracht dit doel te bereiken door actieve beïnvloeding 

van beleidsmakers in de politiek, het bedrijfsleven, bij 

toezichthouders en bij alle andere stakeholders. 

De KNVG rekent tot haar werkterrein de zorg voor het unieke 

Nederlandse pensioenstelsel en ook de aandacht voor de 

financiële gevolgen voor ouderen van de ontwikkeling van 

overheidsbeleid zoals in de gezondheidszorg. 
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WAT KOMT ER HIERNA ? 

IETS LEUKS EN GEZELLIGS ORGANISEREN 

VOOR DE GEPENSIONEERDEN VAN 

SABIC-IP 

 BEDANKT VOOR UW AANDACHT 

 TIJD VOOR DE LUNCH 

 

EET SMAKELIJK! 
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