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Beste leden,   
 
Namens het bestuur van de Vereniging 
voor Gepensioneerden van SABIC-IP 
wensen wij jullie het allerbeste toe voor 
2018. Wij hopen dat al jullie wensen en 
verlangens mogen uitkomen!  
Bij het begin van een nieuw jaar 
worden steeds goede voornemens 
gemaakt en in toespraken en teksten 
wordt er vaak opgeroepen tot meer 
wederzijds begrip, tot meer 
verdraagzaamheid, tot solidariteit met 
diegenen die het minder goed hebben, 
etc. Uiteraard is het goed dat deze 
(publieke) verklaringen gebeuren, 
maar als diegenen, die dit soort 
woorden in deze periode uitspreken 
ook de daad bij het woord voegen, zijn 
we al een stuk verder.  
Ex-Minister Dijsselbloem van 
Financiën deed een poging door de 
Miljoenennota 2018 erg rooskleurig 
voor te stellen: “We willen dat de 
schuld verder omlaag gaat. Tegelijk 
vinden we sommige uitgaven zo 
belangrijk, dat we daar extra geld voor 
uittrekken. Zo gaat er volgend jaar 
extra geld uit naar de koopkracht, 
zodat ook uitkeringsgerechtigden en 
gepensioneerden van de economi-
sche groei kunnen meeprofiteren”. 
Lees goed: OOK de gepensioneerden 
kunnen meeprofiteren. Of dat ook 
daadwerkelijk zal gebeuren zullen we 
moeten afwachten!  

 
We leven in een van de prettigste, 
gezelligste en beste landen op deze 
planeet. We behoren tot de absolute 
wereldtop wat betreft geluk, pers- 
vrijheid, de gelukkigste kinderen, de 
beste pensioenen,  kwaliteit van leven.  
 
Wat blijft er dan nog te wensen over? 
Het klinkt misschien als een cliché, 
maar wat er te wensen overblijft is een 
goede gezondheid, want een goede 
gezondheid is op onze leeftijd je 
kostbaarste bezit! 
 

 
Wij wensen U een voorspoedig, 

gelukkig en gezond 2018 
 
 
 

 
 
Let op: tevens presentatie SPF over 
pensioenen. let op de uitnodiging ! 
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Wat was het weer geweldig 
 
Op 24 november werd weer de 
jaarlijkse contactdag georganiseerd 
voor de gepensioneerden van GE 
Plastics / SABIC Bergen op Zoom. Ook 
dit jaar was de organisatie weer in 
handen van de Vereniging van  
Gepensioneerden en als lokatie was 
dit keer Partyhoeve Natuurlijk Kloof 
gekozen.  

Na de koffie en de herdenking van alle 
ex-collega's die dit jaar zijn overleden, 
nam Dieter Hollmann, met dubbel L en 
dubbel N naar eigen zeggen, het 
woord. In een ontspannen en 
onderhoudende stijl gaf hij een update 
van de business die er best goed 
uitziet. Peter van de Eijnden vertelde 
over de nieuwe centrale verpakkings- 
afdeling waarbij duidelijk werd dat de 
"oude" installaties die we als 
gepensioneerden nog hadden mee 
gemaakt, tot het verleden behoren.  
Na een geweldige lunch was het de 
beurt aan resp. Olaf Tant namens de 
Vereniging en Lau de Smet namens de 
Stichting Weervisserij.   
Na deze interessante presentatie met 
leuke filmpjes was het de beurt aan 
Willem Sederel die vertelde over alle 

zaken die spelen om onze wereld wat 
duurzamer te maken via de BioBased 
Delta.  Zoals gebruikelijk kregen we 
een update van ons pensioenfonds. 
We kregen te horen dat de  
beleidsdekkingsgraad weer aan het 
stijgen is. Een goed bericht voor een 
eventuele toekomstige indexatie. Na al 
die interessante presentaties, 
waarvoor onze hartelijke dank,  was 
het tijd om met de genodigden lekker 
na te praten en ervaringen van vroeger 
uit te wisselen. Voor velen een 
mogelijkheid oud-collega's na een jaar  
weer eens te spreken. 
 
We kunnen weer terug zien op een 
geweldige dag. Namens alle 
gepensioneerden willen we SABIC 
bedanken dat dit weer mogelijk kon 
worden. Namens de Vereniging van 
Gepensioneerden willen we alle 
aanwezigen bedanken voor hun 
geweldige bijdragen. 
 
Alle foto's, inclusief de groepsfoto, en 
presentaties zijn te vinden op onze 
website: http://www.vgsabic.nl 
. 
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Wat kunnen we verwachten van ons 
SPF fonds voor de ontwikkeling van de 
hoogte van ons huidige pensioen? 
Daarvoor zijn twee invloeden te 
bedenken: de kans op korten en de 
kans op indexatie. 
Voor de onderbouwing hiervoor wordt 
oa. gebruik gemaakt van de 
dekkingsgraad DG en de beleids-
dekkingsgraad BDG (het gemiddelde 
van de 12 voorgaande DGs). Allebei 
drukken ze de financiële positie van 
het Fonds uit: het is de verhouding 
tussen het vermogen van het 
pensioenfonds (wat zit er in de pot) en 
alle pensioenverplichtingen (wat 
krijgen alle deelnemers nu en in de 
toekomst uitbetaald).  
De kans op korten 
Als de BDG aan het einde van een jaar 
minder is dan 104% dan moet het 
bestuur besluiten om te korten. Dit 
geldt tot en met 2021. 
Als we dan kijken naar de BDG eind 
2015: 109.2%, eind 2016: 102.0% en 
eind 2017 richting 112%, dan is de 
verwachting, tenzij de financiële 
situatie opnieuw verslechtert, dat de 
kans op korting kleiner aan het worden 
is, maar nog steeds niet uitgesloten. 
 

De kans op indexatie 
Vanaf een BDG van 110% mag er 
gedeeltelijk worden geïndexeerd. En 
met een BDG hoger dan ongeveer 
126% mag volledig worden 
geïndexeerd. SPF streeft ernaar om de 
pensioenen ieder jaar te verhogen en 
te laten meegroeien met de prijs- of 
loonstijging. Om dat streven te 
ondersteunen heeft SPF begin 2017 
een nieuw herstelplan opgesteld en 
ingediend bij De Nederlandse Bank. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dat herstelplan is gebaseerd op het 
actuele beleggingsbeleid en de 
financiële situatie van begin 2017. 
Daarin wordt aangetoond dat er 
voldoende herstellend vermogen is om 
in 10 jaar toe te groeien naar een 
vereiste BDG van meer dan 124%. De 
berekening laat zien dat begin 2026 de 
BDG bijna 126% wordt. In die be-
rekening is meegenomen dat er in de 
tussenliggende periode ook 
gedeeltelijk geïndexeerd kan worden. 
Iets wat natuurlijk een negatief effect 

 
 

Nominale dekkingsgraad per eind 

november:  114,7 % 

Beleidsdekkingsgraad per eind 

november: 112,3 % 

 

voor nadere details en uitleg: 

http://www.spf-pensioenen.nl/ 
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heeft op de dekkingsgraad (van -0.1% 
tot -2.4%). 
Concluderend kunnen we dus zeggen 
dat de kans op indexatie aan het 
toenemen is, maar ook hier afhankelijk 
van de financiële situatie. 
 
Bron: Website  SPF 
 
Zie ook de laatste nieuwsbrief van 
SPF van 20 december jl. 
 

 
 
In deze rubriek wordt elke keer iemand 
gevraagd wat te vertellen over zijn of 
haar hobby. Deze keer was de redactie 
te gast bij Herman van Riel. Herman 
heeft als hobby het houden van bijen 
en het verwerken van de door zijn bijen 
geproduceerde honing.  
Herman is letterlijk per ongeluk met 
zijn huidige hobby in aanraking 
gekomen. Nadat hij na de overname 
van Borg Warner door GE Plastics in 
het Brabantse was komen wonen ging 
bij een grote brand zijn woning 
verloren. De architect die betrokken 
was bij de wederopbouw heeft hem in 
contact gebracht met de plaatselijke 
vereniging van bijenhouders, het 
Bijenhouders Gilde St. Ambrosius. Al 
25 jaar is Herman lid van dit gilde en 
momenteel secretaris, in gilde taal "de 
schrijver". 
Herman bezit momenteel 6 
bijenvolken. Zo'n volk bestaat uit één 

koningin en enige tienduizenden 
andere bijen, werkers en darren 
(mannetjes ). Een koningin leeft 
ongeveer 4 jaar, de darren ongeveer 

een seizoen en de werkers circa 6 
weken. De uitvliegende bijen 
verzamelen stuifmeel en nectar die 
nodig zijn voor de vele arbeid die in 
een kast wordt verricht. Een jonge, 
onbevruchte koningin gaat op 
bruidsvlucht en wordt buiten de kast 
door een groot aantal darren bevrucht 
(voorkomen van inteelt). In de kast 
gaat de koningin dan eitjes leggen in 
de cellen, dit worden larfjes, waarna de 
cellen worden gesloten en er zich een 
jonge bij ontwikkelt. 
Als imker is het noodzakelijk om een 
volk goed in de gaten te houden, te 
zorgen voor omstandigheden waarin 
de bijen kunnen gedijen en te zorgen 
dat ziektes e.d. geen kans krijgen. Als 
een koningin dood is betekent dat nog 
niet het einde van een volk. Als er nog 
eitjes of jonge larfjes zijn kan het volk 
hieruit een nieuwe koningin maken en 
kan het volk dus weer verder. Wel met 
de nodige vertraging want eerst moet 
die koningin worden geboren en 
worden bevrucht voordat die weer 
eitjes kan gaan leggen. Het loopt dus 
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pas echt fout als er geen eitjes meer 
zijn (bijvoorbeeld als de imker een fout 
maakt of als de jonge koningin sterft of 
van de bruidsvlucht niet meer terug 
komt), dan wordt zo’n volk moerloos 
genoemd. Dat wordt dan het einde van 
dat volk (tenzij de imker nog kan 
ingrijpen door ze bijv. eitjes uit een 
andere kast te geven). 
De nectar die door de bijen verzameld  

 
is zetten ze om in suikers in de vorm 
van honing. Het werkterrein van bijen 
is ongeveer 4 km omtrek. De bijen van 
Herman vliegen vooral naar de 
Biesbosch. Als er veel bloemen zijn is 
de opbrengst aan nectar, dus honing, 
groot en kan de honing uit de kasten 
worden gehaald. Dat kan ongeveer 2 
keer per jaar. Wel moet gezorgd 
worden dat er voldoende winter 
voorraad overblijft want beneden de 12 

graden vliegen bijen niet meer uit, 
verzamelen dus geen voedsel en leven 
in de kast van de aanwezige suikers. 
Soms moet er zelfs bijgevoerd worden 
in de vorm van suikerwater. 
Het verwerken van de honing gaat met 
behulp van een centrifuge, slingeren 
noemen ze dat. De honing wordt uit de  
raten gehaald, gezeefd en in potjes 
bewaard. De was die op de raten zit 
wordt verzameld en gebruikt voor o.a. 
kaarsen productie. Herman verkoopt 
de honing onder de naam "Helkant 
Honing" op braderieën en regionale 
markten met lokale producten.  
We zijn onder de indruk gekomen van 
het verhaal van Herman en zijn liefde 
voor de natuur. We zouden nog wel 
een PensioenPraat kunnen vullen met 
de vele details die hij met de redactie 
deelde.  
Mocht iemand geïnteresseerd zijn in 
het houden van bijen, check eens de 
website van het gilde:  
 

http://www.bijenhoudersgildestambrosius.nl 

 
of check de facebook pagina: 
 
https://www.facebook.com/bijenhoudersgildeSt

AmbrosiusMade/ 

 

https://www.facebook.com/bijenhoudersgildeStAmbrosiusMade/
https://www.facebook.com/bijenhoudersgildeStAmbrosiusMade/
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In onze vaste rubriek "Wie-wat-waar" 
willen we jullie deze keer kennis laten 
maken met de secretaris van onze 
vereniging: Thijs Koppers 
 
Per 1 oktober 1988 ben ik bij GE-
Plastics in dienst getreden als opvolger 
van Jan Hellendoorn die met pensioen 
wilde in 1989. De functie was om 
duidelijk te krijgen wat de eisen aan 
plastics zijn voor toepassingen in de 
elektrotechnische industrie.  
Ik kwam van Océ waar ik 15 jaar had 
gewerkt in de research na mijn 
afstuderen aan de TU Eindhoven, 
afdeling elektrotechniek.  

Na mijn officieel 
pensioen eind 
2008 heb ik nog 
6 jaar parttime 
gewerkt bij onze 
Sheet afdeling, 
ook daar om de 
Europese regel-
geving voor 
bouwproducten 

in kaart te 
brengen. Ik ben  

 
getrouwd met Annelies en heb 2 zonen 
en inmiddels 4 kleinkinderen. 
 
Bij de oprichting van de Vereniging 
Gepensioneerden in 2011 ben ik  
meteen secretaris geworden. De 
eerste jaren waren helemaal gefocust 
op de overgang van de oude 
pensioenregeling, waarbij SABIC geld 
bijstort als er tekorten zijn, naar een 
collectieve regeling waarbij dat niet 
meer gebeurt Later lag de nadruk op 
het samenvoegen van de 
pensioenfondsen in Limburg en 
Bergen op Zoom.  
 
Verder heb ik nog een paar 
secretariaten en vermaak me met 
golfen en tennis 
. 
 
 

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. 

 


