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WELKOM 

Vereniging Gepensioneerden SABIC-IP  
 VG 

SABIC-IP 



 
1.   Opening door de voorzitter 
  1.1 Vaststellen agenda 
   
2.  Huishoudelijke Zaken   

 2.1 Aanpassing statuten 

 Om lidmaatschap “slapers" mogelijk te maken stelt het 

bestuur voor artikel 6 lid1 te wijzigen. 

 

 
 
 

AGENDA 
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Huidige tekst: 
 
Artikel 6. 
1. Leden van de vereniging kunnen zijn, zij die, al dan niet aansluitend aan het 
deelnemerschap van het pensioenfonds, pensioengerechtigd zijn, dat wil 
zeggen personen voor wie op grond van het pensioenreglement van SABIC-IP 
het ouderdoms pensioen of partner pensioen is ingegaan. 
 
Voorstel tekst: 
 
Artikel 6. 
1. Leden van de vereniging kunnen zijn zij die, al dan niet aansluitend aan het 
deelnemerschap van SPF, pensioengerechtigd zijn en de gewezen 
werknemers, die aanspraak kunnen maken op pensioen van SPF en die de 
pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt (zogenaamde slapers). 
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2.2  Vaststellen notulen 3e ALV van 5 juni 2014  
 
2.3  Verkiezing bestuur 
 

  Aftredend volgens Huishoudelijk Reglement: 
  Olaf Tant, voorzitter en Ineke Pranger, 2e secretaris. 

 Bestuursleden Jac Raaijmakers en Peter Broers.  
  Allen zijn herkiesbaar. 
  Joop Tillema neemt afscheid. Bestuur stelt voor in zijn  plaats 

Carla Ligtenberg-Noordhuizen te benoemen. 
 
  Er zijn geen tegenkandidaten ingediend  
 
   2.4 Jaarverslag secretaris over 2014 
 
   2.5 Financieel overzicht penningmeester 
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2.6 Verslag van de kascommissie 
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2.7 Vaststellen contributie 
 
2.8 Benoeming van de kascommissie 

 
3  Update over het nieuwe SABIC-NL Pensioenfonds 
  door Willem Grin, bestuurslid 



Jaarvergadering VG SABIC-IP 
16 april 2015 

 

 

 

 

 

 

 
1. Update Status SIP fonds 

2. Terugblik op het CWO proces 

3. Actuele status SPF 

4. Vooruitzicht 



 Update Status SIP fonds 

 

Geen Assets meer…. Nog 2 MM cash 

Onderbrengen 11 deelnemers bij Aegon 

Afwikkelen verplichtingen 

Bestuur blijft als “vereffenaars” 

Per 1 Juli verzoek tot liquidatie bij KvK 

Na 3 maanden is het fonds opgeheven. 
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 Alle Verplichtingen liggen na 1 juli bij 
SPF  



  

 

Vanaf januari 2014 overleg tussen 3 partijen 

Overeenstemming op 17 november 2014 

DNB akkoord 

CWO gaat definitief door (begin maart)  

Dotatie werkgever € 80 miljoen 

Maart 2015 uitkeringen pensioenen via SPF 

Persoonlijke SPF brief met individuele omrekening aanspraken 

Juni 2015 UPO via SPF 

Juni 2015 toegang tot SPF Pensioenplanner 

 

Terugblik CWO Traject 

BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN IN HET CWO TRAJECT: 
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– Artikel 83 of 84.  

– Vrijwaring van SIP fonds en Werkgever 

– Assets… in welke vorm vindt de overdracht plaats 

– Governance… welk soort bestuur en vertegenwoordiging geledigingen 

– DPS als vermogensbeheerder…. Risicomanagement  

– Rentebeleid 

CWO Discussiepunten 
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SPF na CWO 



Status update SPF 2014 ná CWO 
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Structuur SPF 
 

Bestuur 
Dagelijks Bestuur 
Adviescommissies 

Verantwoordings 
Orgaan 

Visitatie 
Commissie 

Actieven 
Gepensioneerden 

Slapers 
Vakbonden 

DPS 
Uitvoerings- 
organisatie 

Compliance 
Officer 

Pensioenreglement 

Pensioen 
overeenkomst 

Toezicht Verantwoording 
Uitbestedings 
overeenkomst 

Uitvoerings 
overeenkomst 

Succession 
Planning 

Governance-structuur SPF 2015 
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Werkgever 

Samenstelling SPF bestuur ná CWO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werknemers / 
gepensioneerden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Onafhankelijke                                                                                                               

experts 
19 

Guido Croonen 

Willem Grin 

Jos van Gisbergen 

Cor van der Sluis Jo Mastenbroek Arthur Smit Eric Dorn 

Dries Nagtegaal Rene Witjes Giselle Verwoort 
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Samenstelling SPF Verantwoordingsorgaan 
na CWO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Werkgever 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Gepensioneerden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Werknemers 
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John van Moorsel Paul Eijsbouts 

Jan Coenen Gerard Tummers Theo van den Elshout 

Olaf Tant 



 

 
 Hogere buffereisen / financiële reserves aanhouden om eventuele 

tegenvallers op te vangen; 

 Fonds wordt stabieler / regels voor korten aangepast; 

 Heeft effect op veel zaken zoals premiebeleid, toeslagenbeleid, 
risicohouding, beleggingsbeleid, kortingsbeleid, solidariteit; 

 Relatie met uitgevoerd risico bereidheidsonderzoek; 

 Sociale partners nemen hierover een besluit samen met het 
pensioenfonds; 

 SPF informeert u over de gevolgen. 

 

 

Pensioencontract per 1 juli 2015 

Pensioenopbouw blijft in principe gelijk (1,875%), maar: 
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http://www.google.nl/url?url=http://pensioendna.nl/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Ds1AVLnZNMaCPZmagbAC&ved=0CDgQ9QEwETgU&sig2=V7pND4bTi3TcTzfuoBCFgg&usg=AFQjCNEjfh5lvmD9wQY8tqQW5LsWP_YJnw


Kritische punten voor de toekomst: 
  

• Bepaling kostendekkende premie in het licht van toekomstige CAO 
onderhandelingen 

     Loonruimte vs Opbouw 

 

• Vermogensbeheer en Risicomanagement. 

 

• Rente beleid 

 

• Bestuurscultuur/bedrijfscultuur 
 



4. Doelstellingen van onze vereniging 

 1. Als Vereniging de belangen van gepensioneerden 
 behartigen en hun rechten in stand houden. 

– Goede invulling van zetels in bestuur PF en VO. 

– Functie van aanspreekpunt voor PF en onderneming. 

– Pro actief acties ondernemen om te voorkomen dat wijzigingen 
in de pensioenregeling een negatief effect hebben op het 
pensioen van gepensioneerden.  

– Informatie naar leden via nieuwsbrieven en website. 

– Samenwerking met onze “ zustervereniging” in Limburg op het 
gebied van pensioenen. 

– Geïnformeerd blijven van de landelijke ontwikkelingen op 
pensioengebied via lidmaatschap van de KNVG. 
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4. Doelstellingen van onze vereniging, vervolg 
 
2.  Contacten tussen gepensioneerden   
 mogelijk maken en bevorderen via activiteiten. 
            
3. Organiseren van de jaarlijkse contactdag. 
 Houden van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. 
 Organiseren van andere leuke sociale activiteiten. 
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5. Hoe verder met de VG nu de CWO heeft plaats gevonden 
 

Een commissie bestaande uit Carla Ligtenberg, Nico Egelman 
Peter Broers en Jac Raaijmakers heeft hierover gebrainstormd. 
 
De volgende ideeën voor activiteiten zijn ontwikkeld. U beslist. 
 
1:   Uitgeven van nieuwsbrief zo mogelijk aangevuld met info  
 door/voor gepensioneerden 
2: Indien mogelijk meeliften met de PV van SABIC-IP voor wat  
 betreft de organisatie van: 

- wandeltochten, fietstochten, fotowedstrijden, zwemmen e.d. 
- Gebruik maken van diverse kortingen bij diverse aankopen 

Vereniging Gepensioneerden SABIC-IP  
 VG 

SABIC-IP 



3:  Lokale acties Brabantse Wal, zoals bijvoorbeeld de BOV, andere 
 theater producties, film. ( aansluiting zoeken bij BAS /KBO ?? ) 

4: Organiseren van excursies, bv. naar vliegbasis, SABIC Limburg,  
 brouwerij etc. 
5: Vindt U het belangrijk dat de Vereniging voor Gepensioneerden 
 als intermediair optreedt bij vragen over de 
 zorgontwikkelingen? 
6: Organiseren van regio bijeenkomsten, bv. Amsterdam, Zeeland 
 Noord-Holland 
 

Deze punten vindt U terug op de formulieren in de zaal. Deze kunt  
U tijdens de borrel invullen en aan ons retourneren.  Zo kunt U uw 

voorkeuren aan ons kenbaar maken 
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4. Landelijke en Europese 
ontwikkelingen op 

pensioengebied 

door John Pantekoek 
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 De nieuwe FTK 
 Toekomst Pensioenstelsel 
 Europa - Brussel 
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 Nieuwe FTK  per  1 jan 2015   
 
      (Financieel Toetsing Kader) 
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Voorgeschiedenis 
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Door de kredietcrisis  
in anderhalf jaar in 

financiële onderdekking  

27 

Vereniging Gepensioneerden SABIC-IP  
 VG 

SABIC-IP 



De gemiddelde dekkingsgraad  
  
 

eind september 2007  =  150%                   
 

eind maart 2009 = 92% 
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De pensioenvermogens 
daalden ruim 130 miljard en 

de verplichtingen stegen 
met 145 miljard 
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Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden  
Jaargang   2014  
568 
Besluit van 17 december 2014 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet 
aanpassing financieel toetsingskader  
 
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, 
enz. enz. enz. Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
van 17 december 2014, nr. 2014-0000184071; Gelet op artikel IV van de Wet aanpassing 
financieel toetsingskader; Hebben goedgevonden en verstaan:  
 
Enig artikel  
De artikelen van de Wet aanpassing financieel toetsingskader treden in werking met ingang van 
1 januari 2015, met dien verstande dat artikel II, onderdeel Ka, in werking treedt nadat artikel 
XXXVID van de Verzamelwet SZW 2015 in werking is getreden.  
Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.  
 
Wassenaar, 17 december 2014                                                          Willem-Alexander  
 
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma  
 
    Uitgegeven de vierentwintigste december 2014  
    De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten  
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Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden  
Jaargang  2014  
 
570 
Besluit van 17 december 2014 tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader 
pensioenfondsen in verband met vaststelling van de parameters vanaf 2015  
 
ARTIKEL I  
Het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen wordt als volgt gewijzigd: A   
Na artikel 23 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 23a.  
Parameters vanaf 2015  
 
1. Een fonds gaat voor de berekeningen, bedoeld in de artikelen 126, 128, 138, 139, 140 en 143 
      van de Pensioenwet en de artikelen 121, 123, 133, 134, 135 en 138 van de Wet verplichte  
      beroepspensioenregeling, uit van: 
a. minimale verwachtingswaarden voor de groeivoeten van het prijs- en loonindexcijfer van 2% 

respectievelijk 2,5% per jaar; 
b. b. een verwacht bruto meetkundig rendement op beursgenoteerde aandelen van maximaal 

7% met daarbij een uniforme kostenafslag voor beleggingskosten van 25 basispunten en een 
standaarddeviatie van 20%; 

c. c. een verwacht bruto meetkundig rendement op overige zakelijke waarden van maximaal 
7,5% met daarbij een uniforme kostenafslag van 25 basispunten en een standaarddeviatie 
van 25%;  
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d. een verwacht bruto meetkundig rendement op grondstoffen van maximaal 5% met daarbij 
een uniforme kostenafslag van 40 basispunten en een standaarddeviatie van 20%; 
e. een verwacht bruto meetkundig rendement op niet beursgenoteerd vastgoed van maximaal 
6% met daarbij een uniforme kostenafslag van 80 basispunten en een standaarddeviatie van 
15%; 
f. een maximaal verwacht bruto meetkundig rendement op risicovrije vastrentende waarden 
conform de toekomstige rentetermijnstructuur met daarbij een uniforme kostenafslag van 15 
basispunten en een standaard-deviatie van 8% daarbij rekening houdend met de looptijd van de 
vastrentende waarden; en 
g. een maximaal verwacht meetkundig rendement voor vastrentende waarden met kredietrisico 
als een combinatie van het rendement op kredietrisicovrije vastrentende waarden en het 
rendement op aandelen op basis van de tabel, bedoeld in het vijfde lid, met daarbij een 
uniforme kostenafslag en een standaarddeviatie eveneens gebaseerd op deze tabel.  
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2. In afwijking van het eerste lid, onderdeel a, bedragen de minimale verwachtingswaarden voor  
     de groeivoeten van het prijs- en loonindex-cijfer voor het: 
 
a. jaar van vaststelling: het prijs- en loonindexcijfer op basis van de meest recente gegevens 

van het Centraal Bureau voor de Statistiek van het voorgaande jaar waarbij, indien nog geen 
gegevens voor het betreffende jaar beschikbaar zijn, het prijs- en loonindexcijfer volgens de 
raming van het Centraal Planbureau voor het voorgaande jaar gebruikt wordt; 

b. jaar 1: het prijs- en loonindexcijfer op grond van de meest recente door het Centraal 
Planbureau vastgestelde raming hiervan;  

c. jaar 2: 0,75 x de raming, bedoeld in onderdeel b, + 0,25 x 2% respectievelijk 2,5%;  
d. jaar 3: 0,5 x de raming, bedoeld in onderdeel b, + 0,5 x 2% respectie-velijk 2,5%;  
e. jaar 4: 0,25 x de raming, bedoeld in onderdeel b, + 0,75 x 2% respectievelijk 2,5%. 
       
De groeivoeten van het prijs- en loonindexcijfer, bedoeld in onderdeel a en b,  
worden door De Nederlandsche Bank bekend gemaakt.  
 
 
3. Een fonds kan na instemming van De Nederlandsche Bank afwijken van de minimale 
verwachtingswaarden, bedoeld in het tweede lid, indien de specifieke omstandigheden van het 
fonds dat noodzakelijk maken.  
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4. De toekomstige rentetermijnstructuur, bedoeld in het eerste lid, onderdeel f, kan worden 
afgeleid uit de rentetermijnstructuur, bedoeld in artikel 2, tweede lid, waarbij het fonds vanaf 
jaar t+5 van die toekomstige rentetermijnstructuur gemotiveerd en na toestemming van De 
Nederlandsche Bank kan afwijken.  
 
5. De tabel, bedoeld in het eerste lid, onderdeel g, luidt als volgt:  
      
 Rating  Gewicht vastrentende waarden Gewicht aandelen 
 AAA  100%    0% 
 AA  90%    10% 
 A  85%    15% 
 BBB  80%    20% 
 High Yield 40%    60%  
 
 
6. Voor het omrekenen van rendementen naar het portefeuillerendement wordt gebruik 
gemaakt van onderstaande tabel met correlatiepara-meters. Voor de omrekening van het 
meetkundig naar het rekenkundig gemiddelde geldt de formule: rekenkundig gemiddelde = 
meetkundig gemiddelde + ½ σ2:  
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Categorie       1    2    3   4    5    6   7     8 
 
1 Vastrentende waarden     1    0    0     0    ½    ½  ½   ½ 
2 Aandelen ontwikkelde markten incl. beursgenoteerd vastgoed               1    ¾    ¾    ½    ½  ½   ½ 
3 Aandelen niet-beursgenoteerd                    1    ¾    ½    ½  ½   ½ 
4 Aandelen opkomende markten                           1    ½    ½  ½   ½ 
5 Niet beurs-genoteerd vastgoed              1    ½   ½   ½ 
6 Grondstoffen                       1   ½   ½ 
7 Hedge funds            1    ½ 
8 Overig                    1  



Belangrijkste effecten  
aanpassing nFTK 
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Meer stabiliteit 
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1. minder procyclische premies 
2. geen dagkoersen meer    
3. van abrupte bijsturing naar   
    geleidelijk ingrijpen 
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Uitstel van indexatie 
 
misschien zelfs tot afstel 
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Nieuwe rekenregels voor 
indexatiebeleid is uitstel van de 

indexatie  
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Alleen het surplus boven de 110% 
wordt meegerekend. 
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Gemiddeld is straks pas 
een indexatie mogelijk 
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1   % indexatie bij dekkingsgraad 120% 
2   % indexatie bij dekkingsgraad 130% 
2½% indexatie bij dekkingsgraad 135%  

 
nieuw is dat indexatiegrenzen nog 

hoger worden als de rente stijgt  
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Daarnaast mag maximaal 10% van 
het verschil tussen het aanwezige 

vermogen en het vermogen 
waarbij volledige indexatie 

mogelijk is worden aangewend 
voor inhaalindexatie 
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Dat betekent dat gemiste indexatie 
pas ingehaald mag worden:  
1% bij een dekkingsgraad van 145%     
 en  
2% indexatie bij 155% 
dekkingsgraad 
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Ook deze indexatiegrenzen schuiven 

omhoog als de rente stijgt  
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Hogere buffers hebben weinig effect 
op indexatie 

 
nFTK geeft voorrang aan opbouw van 

buffers in plaats van indexatie  
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Fiscale ouderendiscriminatie gaat verder 
door verlaging in 2016 van de 
ouderenkorting  en de afschaffing van de 
ouderentoeslag 
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De toekomst van ons pensioenstelsel: 
 
20 organisaties hebben hun visie gegeven 
op de toekomst van ons pensioenstelsel. 
 
Het SER advies is breed opgezet en bevat 4 
varianten  
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 I. (Voorwaardelijke)  
      uitkeringsovereenkomst met  
      degressieve opbouw  
 II. Nationale pensioenregeling  
III. Persoonlijk pensioenvermogen met  
      vrijwillige risicodeling  
IV. Persoonlijke pensioenvermogen met  
      collectieve risicodeling 
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Met enige omzichtigheid beveelt de SER 
variant 4 aan, althans gaat deze variant 
verder onderzoeken.   
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 Europa - Brussel 
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In 2014 is er een nieuw Parlement 
gekozen en een nieuwe EU Commissie 
met als voorzitter en President Jean-
Claude Juncker   
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EU commissie stelt 23 initiatieven voor en 
80 wetten en voorstellen van wetten 
worden teruggetrokken. Sommige zijn 
achterhaald en anderen maken geen kans 
te worden aanvaard. 
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In 2016 zal Nederland het EU 
voorzitterschap weer innemen    
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Dank voor uw aandacht  
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 8:   Rondvraag 

 
 

Bedankt voor uw aandacht  
 

 
 

We nodigen U gaarne uit voor een drankje 
 

Vergeet niet het enquete formulier !!!! 


