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De Pensioen Discussie 
 
Op maandag 14 mei jl. werd op NPO2 
het Nationaal Pensioen Debat 
gevoerd. Volgens de aankondiging  lag 
de focus op de gepensioneerden. 
Tijdens het debat kwamen een aantal 
schrijnende gevallen naar voren, die te 
wijten waren aan falende 
administratieve systemen van de 
pensioenfondsen en/of pensioen-
beheerders. Ook de hoge kosten, 
verbonden met het beheren van het 
geld van de fondsen inclusief de hoge 
salarissen van sommige top-
bestuurders werd uitgebreid uit-
gemeten. Mede hierdoor werd het 
debat meer een klaagzang dan een 
discussie op een niveau, dat nodig is 
om het huidige pensioenprobleem te 
begrijpen en te helpen oplossen. We   
zijn dan ook erg teleurgesteld in de 
redactie van MAX, die hier haar 
handtekening onder heeft gezet. 
Waar volgens ons aan voorbij werd 
gegaan is het feit dat niet de hoge 
kosten de oorzaak zijn van het niet-
indexeren of zelfs korten, maar 
diegenen die verantwoordelijk zijn voor 
het proces ofwel De Nederlandsche 
Bank (DNB), overheid en de sociale 
partners dus. Niets daarvan werd in 
perspectief gezet: de afwezigheid van 
de politiek en De Nederlandse Bank 
(DNB) was tekenend en een groot 
gemis in deze opzet. Bij SPF zien we 

gelukkig niets terug van die hoge 
onkosten en/of salarissen. 
Laten we vooral duidelijk zijn, de 
redactie is groot voorstander van een 
collectief systeem met afspraken 
tussen werkgevers en werknemers. 
Jammer, dat de gepensioneerden bij 
geen van deze twee groepen behoren. 
We zijn al diverse malen het bos 
ingestuurd door de vakbonden, 
diegenen dus die de kant van de 
werknemers  vertegenwoordigen. Dit is 

ook de reden dat 
we als VG zijn 
aangesloten bij de 
KNVG, een ver-
eniging, die op 

landelijk niveau enige invloed probeert  
uit te oefenen op de politiek. Daarnaast 
is er ook een overheid, die zich overal 
mee bemoeit en mede het Financiële 
Toetsingskader opgezet met als gevolg 
dat  we aan die lage rekenrente 
vastzitten. We beseffen terdege dat de 
wereld is veranderd sinds wij bij GE 
werkten. Een baan voor het leven is 
niet meer, veel mensen zijn hun eigen 
baas (zzp) en daardoor werkt het 
huidige systeem niet zo goed meer.  
Het probleem is, dat er veel 
verschillende pensioenfondsen zijn. 
Daardoor is overstappen extra lastig , 
Verder doet niet  iedereen automatisch 
mee in een pensioenfonds en stelt de 
DNB samen met de overheid 
dusdanige eisen  aan de reserves, dat 
zowel de pensioenuitkering als de 
pensioenopbouw onder druk komen te 
staan. 
Dat is volgens ons het grote probleem, 
niet de (onnodig) hoge kosten die 
soms gemaakt worden, hoewel ook die  
onze ogen vermeden moeten worden. 
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Als alternatief wordt vaak een 
pensioenstelsel met individuele potjes 
genoemd buiten de pensioenfondsen 
om. Helaas is al bewezen dat dit een 
groot risico vormt voor het gespaarde 
en belegde  vermogen. Zowel in 
Nederland als in de VS zijn daar al 
veel pensioenen de mist in gegaan 
door financiële problemen. 
Tenslotte, wat de transparantie van 
pensioenfondsen betreft: daar is nog 
wel een slag te slaan. Het idee werd in 
de uitzending bevestigd dat er bij 
problemen met leden sneller dure 
advocaten worden ingezet voor het 
bestrijden van het probleem dan dat 
men probeert het probleem met de 
deelnemer op te lossen. De deel- 
nemers vertegenwoordigen door open-
heid van zaken te geven zou toch 
eigenlijk altijd het startpunt moeten 
zijn. Het is  belangrijk dat deelnemers 
die informatie ook gebruiken. Als 
voorbeeld het jaarverslag van ons 
pensioenfonds dat te lezen is via de 
website van SPF. Heel informatief !!!!!! 
 
De redactie 
 

 
 

Petje af!       
Wat bezielt iemand om na zijn 
pensionering bestuurslid te worden van 
een Pensioenfonds? Onze redactie 
vroeg het aan Willem Grin, voormalig 

General Manager Manufacturing 
Europe/Site Manager BoZ. Voor 
Willem is zijn antwoord zo klaar als 
een klontje: 
* op de eerste plaats wilde hij 
 destijds graag iets terug doen 
 voor het bedrijf waar hij bijna 
 zijn hele leven met veel 
 voldoening heeft gewerkt, maar 
 besefte al snel dat je er zit voor 
 de deelnemers, 
* daarnaast was een uitdaging 
 voor hem om juist dàt te gaan 
 doen waar hij minder verstand 
 van had: de financiële kant 
 binnen het fonds! 

In 2007 werd hij, 
namens de ge-
pensioneerden als 
lid van het 
toenmalige GE 
Pensioenfonds ge-
kozen.  De afge-

lopen jaren heeft hij veel zien 
veranderen in de pensioenwereld. 
Toen Willem startte als bestuurslid kon 
je met een basis pensioenopleiding al 
volledig meedraaien in het bestuur. Dat 
is tegenwoordig niet meer mogelijk. De 
professionaliteit is flink toegenomen en 
de hoeveelheid aan nieuwe 
regelgeving kost steeds meer tijd om 
een bestuursfunctie te kunnen 
vervullen. Daar komt bij dat De 
Nederlandse Bank (DNB) veel meer 
eisen is gaan stellen aan de 
bestuursleden. Twee jaar geleden 
heeft Willem allerlei cursussen moeten 
bijwonen en werd hij bij de DNB in 
“examenvorm” ondervraagd door een 
panel van 3 gespecialiseerde mensen: 
een marktspecialist, een psycholoog 
en een account manager. “Geloof me 
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maar”, zegt Willem, “dat me dat veel 
bloed, zweet en tranen heeft gekost. Ik 
was er enorm zenuwachtig voor!” Maar 
gelukkig is alles goed verlopen en 
draait hij nu als professioneel 
bestuurslid mee. 
 

Boos. 
 
“Ik zeg wat ik denk en kan me af en toe 
enorm boos maken over bepaalde 
zaken en dat heeft een bestuur soms 
nodig om een onderwerp op gang te 
laten komen”, meent Willem. “Zo 
hebben we bijvoorbeeld een enorme 
discussie gehad over de 
renteafdekking*, die destijds in het 
SIP-fonds  (red. Pensioenfonds 
SABIC-IP) niet door de werkgever 
werd ondersteund, maar in het SPF 
fonds hard nodig was door de 
gewijzigde pensioenregeling! Op dat 
soort momenten is er maar 1 ding 
waaraan je als bestuurder moet 
denken: ik zit in dit bestuur voor de 
deelnemers en voor niemand anders! 
En dan ga je er voor!”.  

 
Tijd. 

 
Wat kost het hem om alle 
documentatie e.d. door te spitten. “Dat 
is niet mis”, vertelt Willem. Hij is 
geabonneerd op het Financiële 
Dagblad en is dagelijks bezig met 
pensioenen. Een vergadering voor-
bereiden kost zo’n 500 pagina’s 
voorbereidend- en naslagwerk door-
spitten en dat betekent gemiddeld 1 
dag per week. Maar soms ook 4 dagen 
als het zo uitkomt. Wat bij de redactie 
de vraag oproept van: ”Willem, welke 
gek wil dat gaan doen als jij er mee 

stopt?” “Iemand die er, net als ik, 
enorm van wil leren” is zijn antwoord. 
 

 
 
 “Deze bestuursfunctie heeft mijn 
kennis ontzettend vergroot. Ik heb er 
heel veel van geleerd. Het is een apart 
wereldje, de financiële wereld. Daarbij 
is het ook heel interessant om telkens 
weer met het hele bestuur te proberen 
om de beste beslissing te nemen voor 
alle deelnemers”.   

* Renteafdekking 

Het pensioenfonds belegt om nu en straks alle 
pensioenen uit te kunnen betalen. Deze 
verplichtingen worden gewaardeerd tegen de 
marktrente. 
Dit betekent dat als de rente daalt dat de 
verplichtingen stijgen. Het pensioenfonds heeft 
dus last van een rente die stijgt of daalt. Met 
name een lagere rente is erg vervelend, want 
als de verplichtingen stijgen dan daalt de 
dekkingsgraad. Omdat dit risico van een lagere 
dekkingsgraad niet wenselijk is, dekken we 
een deel van het renterisico af door gebruik te 

maken van financiële producten.  
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De BV Nederland en de 
pensioenwereld. 

 
Tot slot praten we met Willem over alle 
discussies die door de politiek, de 
vakbonden en de pensioenfondsen 
worden gevoerd over het veranderen 
van ons pensioenstelsel. Willem heeft 
daar maar 1 reactie op: “Ze weten niet 
wat ze weggooien!” en dat zegt 
genoeg! 
 

 
 
In onze rubriek : Gepensioneerd en 
dan… praten we deze week met Peter 
Gommeren (v/h Sourcing Finance 
Manager). 
Peter is eigenlijk nooit officieel met 
Pensioen gegaan. Door de 
reorganisatie van 2009 kwam hij in 
september thuis te zitten, maar  keerde 
hij in januari 2010 al weer terug voor 
een “klusje-van-een-paar-weken”. Dat 
klusje duurde wat langer en uiteindelijk 
heeft Peter de SABIC-deur in januari 
2014 pas definitief achter zich 
dichtgetrokken. En dan? “Ik had van 
tevoren eigenlijk geen echte 
voornemens van wat ik zou willen gaan 
doen.  Natuurlijk het gebruikelijke : wat 
vaker op vakantie gaan en fietsen.  
Toen ik nog werkte fietste ik vanuit 
Kruisland naar BoZ en terug  38 km 
per dag”.  Op een van zijn dagelijkse 
fietstochten kwam hij de Buurtbus 

tegen met daarop een kennis als 
vrijwillig chauffeur. Ze zwaaiden en 
toeterden naar elkaar en  raad eens 
wat er gebeurde ? De betreffende 
chauffeur belde hem dezelfde avond of 
hij interesse had om als vrijwilliger op 
de Buurtbus te rijden!  Zo is het dus 
gekomen.  Voor Peter is het hetzelfde 
als in het TV-Programma TAXI, de 
meest fantastische verhalen van een 
dochter die zwanger is tot aan een 
vermoorde echtgenoot! De buurtbus is 
een reguliere lijndienst  ( ARRIVA) en 
heeft vooral een sociale functie . De 
buurtbus zorgt ervoor dat het 
buitengebied en verder gelegen 
dorpen goed bereikbaar zijn met het 
openbaar vervoer. Peter heeft een 

vaste dag: dinsdag en zijn traject is : 
Oud Gastel, Kruisland, Steenbergen, 
Welberg, Moerstraten, Heerle, Wouw 
en terug. Vanuit de vrijwillige 
chauffeurs is er een vereniging 
opgericht: De Buurtbusvereniging van 
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mensen met allemaal een verschillend 
arbeidsverleden die nu allemaal de 
zelfde functie bekleden. Maar dan zijn 
we er nog niet, want al jaren en jaren 
speelt Peter op de bas(tuba). Eerst in 
een dweilband maar later en nu nog 
steeds bij de plaatselijke harmonie St. 
Caecilia. Inmiddels is hij al geruime tijd 
bibliothecaris en lid van de con-
certcommissie. Hij zorgt ervoor dat 
iedereen op tijd zijn juiste partij heeft 
en dat e.e.a. weer netjes opgeborgen 
wordt. Momenteel is hij bezig met het 
omschakelen naar een digitaal archief. 
“Achteraf vind ik het jammer dat ik niet 
eerder met het maken van muziek 
begonnen ben. Een fantastisch leuke 
en leutige hobby !  Zonder drank geen 
klank !” aldus deze levensgenieter. 

Er zitten maar 24 uur 
in een dag!      
Inmiddels zijn z'n dagen 
tot de nok toe gevuld. 
Zo is hij lid van de 
klusploeg van de 
plaatselijke basisschool 

De Zonneberg. Het verrichten van 
allerlei klusjes, variërend van het 
vervangen van een schoolbord door 
een Digibord tot het weer vastzetten 
van een kapstok. Hij is bestuurslid van 
de KBO geworden met de gedachte 
“als ik het leuk wil hebben in mijn dorp 
Kruisland dan zal ik daar toch zelf mijn 
steentje aan bij moeten dragen”. 
Inmiddels is hij Penningmeester / 
Secretaris KBO-afdeling Kruisland en 
penningmeester van KBO-kring 
Steenbergen.  Daar komt nog bij: lid 
van de buurtpreventie voor een veiliger 
dorp. En dan heeft hij puur voor 
zichzelf ook nog een aantal gezellige 
en leuke “verplichtingen”: iedere 

woensdag-middag een partijtje biljarten 
(’s winters) en petanque / jeu de 
boules (’s zomers), én spelen en 
decor-bouwen bij Toneelvereniging 
Soufflé. 
Dit drukke baasje is ook nog eens opa 
van 5 kleinkinderen, dus behoort 
oppassen tot zijn wekelijkse taken. En 
dan als er nog steeds tijd overblijft 
volgt hij af en toe een cursus 
kunstgeschiedenis of muziek-
geschiedenis. Dus nee, op de bank 
liggen en niks doen is er voor Peter 
Gommeren niet bij ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nominale dekkingsgraad per eind 

mei:  113,5 % 

Beleid dekkingsgraad per eind mei: 

114,3 % 

 

Jaarverslag 2017: zie website 

 

voor nadere details en uitleg: 

http://www.spf-pensioenen.nl/ 

 

Alvast noteren: 

30 november 2018 

CONTACTDAG 
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Mededelingen van uw Bestuur 

 
Opvolging bestuursleden 

 
Het bestuur van de Vereniging van 
Gepensioneerden SABIC-IP (VG) wil 
haar leden oproepen na te denken 
over het vervullen van eventuele 
functies binnen haar eigen bestuur 
evenals binnen het Bestuur en het 
Verantwoordings Orgaan ( VO ) van 
het Pensioenfonds SPF. 
 
Zoals bekend heeft het bestuur van de 
VG een rooster van aftreden. Volgens 
de statuten zijn de komende jaren 
nogal wat leden van het huidige 
bestuur aftredend en niet meer 
herkiesbaar. Nieuwe aanwas van 
bestuursleden is dus gewenst. Mocht 
iemand interesse hebben of meer 
informatie willen hebben, schroom niet 
om contact op te nemen met iemand 
uit het huidige bestuur. Een mailtje 
sturen aan de secretaris of aan de 
redactie van PensioenPraat is ook 
mogelijk. 
 
Naast leden voor het bestuur van de 
VG is het ook belangrijk dat de 
gepensioneerden goed worden 
vertegenwoordigd in het Bestuur en de 
VO van ons Pensioenfonds. Eind dit 
jaar zullen er verkiezingen worden 
gehouden voor de vertegenwoordigers 
van de gepensioneerden. Zoals tijdens 
de ALV is afgesproken ondersteunt de 

VG de kandidatuur van Willem Grin 
voor het Bestuur van het 
Pensioenfonds en Jan Hellings als 
vertegenwoordiger in het VO. Dat 
betekent echter niet dat er geen 
behoefte is aan anderen voor deze 
functies. Het VG bestuur zou graag 
zien dat leden zich kandidaat stellen 
om de A en/of de B-cursus voor 
pensioenen te volgen zodat indien 
nodig altijd back-up met de juiste 
opleiding beschikbaar is. Het mooiste 
zou zijn als deze personen dan ook in 
het bestuur van de VG zouden willen 
komen zodat optimaal van hun 
opgedane kennis gebruik kan worden 
gemaakt. 
 
Meer informatie kunt U vinden in de 
laatste nieuwsbrief van SPF. 
 
Wie     ??????????????????????? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 


