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Oud en nieuw … 
 
Vanaf 1 oktober dit jaar start de 
activiteitencommissie van de 
Vereniging voor Gepensioneerden met 
een digitaal kwartaalblad dat we de 
bekende naam “PensioenPraat” willen 
meegeven.  
Enerzijds, omdat bij de meeste 
gepensioneerden van nu deze naam in 
het geheugen gegrift staat en 
anderzijds, omdat we vinden dat 
“PensioenPraat” precies weergeeft wat 
we met het nieuwe blad bedoelen. Het 
moet het communicatiemiddel worden 
voor en door de gepensioneerden van 
onze vereniging. De nieuwe 
PensioenPraat zal 4x per jaar 
verschijnen.  
In deze nieuwe digitale uitgave maak 
je, via een aantal vaste rubrieken, 
kennis met het bestuur van de 
vereniging en/of bijvoorbeeld met 
andere belangrijke nieuwkomers in het 
oude bedrijf waar je hebt gewerkt.  
Het wordt geen pensioenblad, maar we 
willen je wel op de hoogte houden van 
de stand van zaken van ons pensioen 
op dat moment.  
Ieder kwartaal zullen we een belangrijk 
onderwerp aan de orde stellen dat 
specifiek bedoeld is voor gepen-
sioneerden. Tot slot willen we graag 
wat leuke wetenswaardigheden over 
hobby’s van onze gepensioneerden 
aan de lezer aanbieden.  

Ook ‘ingezonden stukken’ zijn van 
harte welkom. 
Vanuit ons bestuur heeft de bestaande 
activiteitencommissie zich aangemeld 
als redactie van dit blad, te weten: 
Carla Ligtenberg, Peter Broers, Nico 
Egelman en Jac Raaijmakers. 
 
Voor vragen, op- en/of aanmerkingen, 
ingezonden brieven en andere 
wetenswaardigheden kunt u terecht bij 
pensioenpraat@vgsabic.nl  
 
We hopen dat jullie veel leesgenot 
zullen beleven aan de nieuwe 
Pensioenpraat! 
 

De redactie. 
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Geachte leden, 
 
Ik vind het een voorrecht als voorzitter 
van de Vereniging Gepensioneerden 
SABIC een bijdrage te kunnen leveren 
aan de eerste nieuwsbrief met deze 
nieuwe vormgeving. 
Als eerder vermeld, het moet een 
communicatiemiddel worden voor en 
door de gepensioneerden van 
GEP/SABIC. 
Ons redactieteam zal alle creativiteit 
aan de dag leggen om onze " nieuwe " 
PensioenPraat zo informatief en 
aantrekkelijk mogelijk te maken. We 
rekenen ook op jullie bijdrage en 
ideeën. We hopen op die manier de 
contacten tussen voormalige collega's 
te bevorderen en alle leden, indien 
nodig, van relevante informatie te 
voorzien. 
Ik ben nu enkele  jaren voorzitter van 
VGSABIC en ik ben tevreden dat we 
op onze bijeenkomsten mensen,  die 
vele jaren hebben samen gewerkt 
kunnen bijeen brengen, niet alleen om 
oude herinneringen op te halen, maar 
ook om het heden met mekaar te 
delen. Dat hopen we via dit nieuwe 
blad verder te versterken. 
 
 

 
 
Als lid van het Verantwoordingsorgaan 
(VO) van ons pensioenfonds SPF, 
namens de gepensioneerden, houd ik 
de vinger aan de pols ( samen met 
Willem Grin als SPF bestuurslid) over 
het reilen en zeilen bij SPF. 
Zolang ik voorzitter ben van jullie 
vereniging zal ik me blijven inzetten om 
de belangen zo goed mogelijk te 
behartigen. 
 
Olaf Tant 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de voorzitter 

 
 

Nominale dekkingsgraad per eind 

augustus:  112,9 % 

Beleid dekkingsgraad per eind 

augustus: 109,3 % 

 

voor nadere details en uitleg: 

http://www.spf-pensioenen.nl/ 
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In de rubriek "WIE-WAT-WAAR" in 
deze eerste PensioenPraat willen we 
jullie laten kennis maken met  

 
Dieter Hollmann. 

 
Sinds 3 april is Dieter Hollmann de 
nieuwe Site Director in Bergen op 
Zoom. Geen nieuw gezicht binnen de 
organisatie, maar wel voor de locatie.  
 
Dieter stelt zichzelf kort voor in dit 
artikel. 
 
In 1988 ben ik mijn carrière bij SABIC 
(voorheen Hüls AG en DSM) gestart 
als Process Control Engineer in 
Gelsenkirchen, Duitsland. Hierna heb 
ik verschillende managementfuncties 
binnen Manufacturing en de Business 
Units gehad met als laatste rol Site 
Director in Geleen. Samen met mijn 
vrouw ben ik naar het centrum van 
Bergen op Zoom verhuisd, maar ga 
nog op regelmatige basis naar ons 
huis in Aken waar onze zoon woont. Ik 
zie een hoop positieve zaken op site 
maar zeker ook kansen die we moeten 
benutten in de snel veranderende 
wereld van Specialties en Polymers. 

Door de aanwezigheid van de 
functionele afdelingen, de Business en 
T&I kunnen we snel inspringen op 
ontwikkelingen en is het overleg goed. 
Waar we continu aan moeten blijven 
werken is een incidentvrije werk-
omgeving. Daarnaast worden niet 
alleen onze installaties maar ook onze 
medewerkers steeds ouder en we 
hebben enkele programma’s 
geïdentificeerd die ervoor zorgen dat 
beiden fit blijven, nu en in de toekomst.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOFON 

 
contact: pensioenpraat@vgsabic.nl 

 
Redactie: 
Carla Ligtenberg 
Nico Egelman 
Peter Broers 
Jac Raaijmakers 
 
PensioenPraat is bestemd voor alle leden 
van de Vereniging Gepensioneerden 
SABIC-IP 
 

Aan de inhoud van dit blad kunnen geen 
rechten worden ontleend. 
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Er zijn nog veel vitale senioren die best 
nog wat zouden willen doen. Velen 
doen dat ook, maar hoe zit dat nou 
precies, kun je en mag je zo maar 
bijverdienen? Die vraag is diverse 
malen bij ons binnen gekomen. 
We zullen proberen om deze vraag zo 
goed mogelijk te beantwoorden, 
hoewel niet altijd alle situaties dezelfde 
zullen zijn. Het is dus belangrijk goed 
op te letten en zo nodig advies in te 
winnen bij een belasting adviseur of de 
belastingdienst. 
 
Het maakt een verschil of je de AOW 
gerechtigde leeftijd wel of niet hebt 
bereikt. Krijg je AOW en aanvullend 
pensioen dan mag je in principe 
bijverdienen zonder dat je gekort wordt 
op je AOW of pensioen uitkering. Wel 
zitten er addertjes onder het gras wat 
de belasting betreft. Ga je werken in 
loondienst dan zal normaal gesproken 
de juiste loonheffing (witte tabel) al 
worden toegepast. Ga je als ZZP-er 
aan de gang dan zul je dat zelf moeten 
regelen met de Belastingdienst, 
inclusief de BTW betalingen.  
 

 
In het laatste geval is het zeker aan te 
raden je goed te (laten) informeren om 
grote teleurstellingen te voorkomen als 
de belastingdienst aan de deur klopt.  
 
De overheid houdt namelijk de 
inkomstenbelasting en sociale lasten 
voor het AOW gedeelte automatisch in. 
Ook het pensioenfonds doet dit voor je 
pensioen uitkering. Voor de diverse 
loonbelasting schijven worden echter 
alle inkomsten bij elkaar opgeteld. Je 
zult bij bijverdiensten ongetwijfeld in 
een hogere belastingschijf terecht 
komen en bij de jaarlijkse afrekening 
moeten bijbetalen. Hou daar dus 
rekening mee. 
 
Indien je nog niet de AOW leeftijd hebt 
bereikt, niet meer actief werkzaam 
bent en een uitkering geniet, dan moet 
je bij de beslissing om wel of niet bij te 
werken altijd contact opnemen met de 
uitkerende instantie om te controleren 
of, en zo ja, hoeveel je gekort zult gaan 
worden. 
 
We hopen dat we iets meer 
duidelijkheid hebben kunnen 
scheppen. 
 
De redactie 
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