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Beste leden, 
 
Voor U ligt alweer de vierde uitgave 
van 2018. Sinds de vorige editie 
hebben er een paar heel belangrijke 
gebeurtenissen plaats gevonden. Op 
de allereerste plaats hebben we van 
het Pensioenfonds SPF bericht 
ontvangen dat voor de vacature in het 
Verantwoordings Orgaan namens de 
gepensioneerden van ex-GE-IP geen 
tegen kandidaten zijn binnen gekomen. 
Hierdoor is onze voorzitter, Jan 
Hellings, automatisch gekozen tot lid in 
het VO. Jan, Proficiat namens ons 
allen. We zijn er van overtuigd dat we 
in Jan een prima opvolger hebben 
gevonden van Olaf Tant die ons 
jarenlang in dit orgaan heeft 
vertegenwoordigd. Eind dit jaar neemt 
Olaf afscheid. We zullen daar zeker 
nog een keer op terug komen. Ook 
onze vertegenwoordiger in het bestuur, 
Willem Grin, is voor een periode van 4 
jaar herkozen. Ook Willem van harte 
gefeliciteerd. 
Een andere belangrijke gebeurtenis in 
deze tijd van het jaar is Prinsjesdag. 
Op deze dag krijgen we te horen wat 
de regering zoal van plan is in het 
komende jaar. Er is aangekondigd dat 
dit jaar ook de gepensioneerden er wat 
bij zouden krijgen. Elders in deze 
uitgave zal onze vertegenwoordiger bij 
de overkoepelende organisatie KNVG 
hier nog wat nader op ingaan. Met u 

allen hopen we dat de plannen ook 
inderdaad gerealiseerd gaan worden. 
Verder hebben we wederom van 
SABIC gehoord dat er budget 
beschikbaar is voor de organisatie van 
de Contactdag. Zet dus 30 november 
vast in uw agenda. Plaats en tijd hoort 
u nog van ons in een aparte mailing. 
 
De redactie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nominale dekkingsgraad per eind 

augustus:  114,0 % 

Beleid dekkingsgraad per eind 

augustus: : 114,4 % 

 

 

voor nadere details en uitleg: 

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

 

Niet Vergeten: 

30 november 2018 

CONTACTDAG 
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AFSCHEID VAN EEN ICOON: 

 
Peter van den Eijnden neemt 
afscheid van “zijn” bedrijf. 
 
Het besluit om met pensioen te gaan 
kwam toen Peter vd Eijnden zich 
begon te realiseren dat hij op 1 
augustus 2018 (zijn verjaardag) 40 jaar 
bij het bedrijf zou werken.  Op 
donderdag 6 september jl.  was zijn 
afscheid, al is hij tot 1 oktober dit jaar 
nog verantwoordelijk gebleven. Tot de 
laatste dag heeft hij er met plezier 
gewerkt. Vanaf zijn eerste baan als 
Project Engineer Extrusie bij Dick 
Weggemans in 1978 tot en met 
Manager EHS en Acting Compounding 
Leader anno 2018. In totaal bekleedde 
hij 16 functies in veertig jaar, bij een en 
hetzelfde bedrijf! Op de dag van 
vandaag zie je dat bijna niet meer!   
 
Zeer bijzonder voor het echtpaar van  
den Eijnden waren hun Spaanse jaren.  
Toen Olaf Tant naar Cartagena ging 
en Peter graag mee wilde nemen, was  

 
het even slikken voor zijn vrouw Elly, 
die toen met een ernstig zieke vader te 
maken had. Maar achteraf zijn het de 
meest bijzondere jaren van zijn 
werkzame leven geworden, ook voor 
zijn beide zonen.  In huis wordt zelfs 
nu nog gepraat over de periode vóór 
Spanje en de periode ná Spanje. 
Bewust heeft Peter zijn pensioen naar 
voren gehaald : ”ik realiseerde me dat 
er nog zoveel andere leuke dingen zijn 
in het leven”. 
 
Trots.       
                                                                                                                                                                                                       
Wie Peter van den Eijnden zegt  moet 
onmiddellijk denken aan het Van-den-
Eijnden-pad, dat hij samen met zijn 
broer Johan voor elkaar heeft 
gekregen. “Wie kan dat zeggen, voor 
altijd een eigen pad” roept hij 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirrqCnht7dAhXH26QKHatiCRgQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.pinterest.com/pin/604256474979730091/&psig=AOvVaw3TH92ugCQZTu7d9ls5jqqy&ust=1538236090662701
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enthousiast. Hij is er zo trots als een 
pauw op!  

 
“Lekker op de trekker"  
                                                                                                                      
Als boerenzoon, en zijn vrouw 
boerendochter, is hij al die jaren de 
landbouw blijven volgen en nog 
bewuster toen zijn eigen zoon er voor 
koos om boer te worden. Het is dan 
ook niet gek dat hij, nu hij veel meer 
vrije tijd krijgt, zijn zoon zal gaan 
helpen op het boerenbedrijf. Maar ook 
bij de andere zoon kan de tuin wel wat 
extra hulp gebruiken en met in totaal 6 
kleinkinderen heeft hij genoeg te doen. 
Bovendien wonen Peter en zijn vrouw 
op een zeer uitgestrekt, schitterend 
onderhouden “landgoed” en ook daar 
komen ze handen te kort om alles bij te 
houden. Beide echtelieden houden van 
reizen en dat is er door omstan-
digheden weinig van gekomen. Toen 
dan ook het afscheid daar was, zijn ze 
direct er na de auto ingestapt om op de 
bonnefooi naar Zuid-Frankrijk te rijden. 

“Het gevoel dat je kunt doen en laten 
wat je wilt, overheerste”, vertelt Peter. 
 
Nevenfuncties                                                                                                                                                                   
 
Mede op advies van zijn vrouw blijft hij 
zijn huidige nevenfuncties onder-
houden. Zo is hij al jaren voorzitter van 
het bedrijventerrein TNP (Theodorus-
haven, Noordland, De Poort), hij is 
bestuurslid van VNO-NCW (Verbond 
van Nederlandse Ondernemingen 
(VNO) en het Nederlands Christelijk 
Werkgeversverbond (NCW) en is hij 
tevens voorzitter van “De Groene 
Pluim”(De Groene Pluim is ontwikkeld 
om bedrijven, die serieus werk maken 
van duurzaam ondernemen, te 
erkennen, te waarderen en om deze 
bedrijven stevig te positioneren).                            
De redactie van PensioenPraat wenst 
Peter en zijn familie het allerbeste toe!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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De redactie van PensioenPraat kreeg 
de vraag hoe het eigenlijk gaat met 
GE, het moederbedrijf dat de meesten 
van ons kennen en dat GE Plastics in 
2008 als geheel verkocht aan SABIC. 
In FORTUNE verscheen in juni jl. het 
artikel “What the hell happened at 
GE?” met als ondertitel “Weinig 
corporate bedrijfsondergangen zijn zo 
snel en dramatisch gegaan als die van 
GE gedurende de laatste 18 maanden 
- maar de problemen zijn lang ervoor 
ontstaan”. 
De neergang is o.a. te zien aan de 
aandelenprijs: die bereikte midden 
2017 het maximum van $28.94 en is 
op de dag van vandaag gezakt naar 
zo’n $11.29. 
Maar hoe is dat eigenlijk gekomen? Er 
zijn natuurlijk diverse oorzaken 
waarom een zeer gerespecteerd bedrijf 
zulke grote verliezen heeft geleden. 
Toch is er een lijn in te ontdekken: 
slecht getimede investeringen. 

Jeff Immelt, afkomstig uit de Plastics 
divisie,  is van 2001 tot 2017 bijna 16 
jaar de CEO van GE geweest. Naar 
verluidt een briljante man die echter 
weinig tegenspraak duldde en 
daarmee de openheid binnen het 
bedrijf, waar GE zo om bekend stond, 
aanzienlijk heeft aangetast. Niemand 
durfde hem uit te dagen.  
Nu was zijn start na Jack Welch zeker 
niet een van de gemakkelijkste: 4 
dagen na zijn aantreden hadden we de 
9/11 ramp en...... de WTC torens 
waren verzekerd door GE Capital. De 
luchtvaart klapte letterlijk ineen terwijl 
GE de grootste eigenaar van 
vliegtuigen was die weer door derden 
werden geleased. Ook stond GE 
garant voor een luchtvaart-
maatschappij ( America West Airlines ) 
die dreigde om te vallen. Daarna 
volgden diverse bedrijfsaankopen 
tegen top-dollar prijzen, korte tijd later 
moesten ze met grote verliezen van de 
hand worden gedaan. Voorbeelden zijn  
GE Homeland Security en  
investeringen in Olie and Gas Industry 
op het moment dat de olieprijs $100 
was. Toen die prijs halveerde moest 
GE samengaan met Baker Hughes om 
een nieuw service bedrijf te stichten. 
Zo ook in de huizenmarkt: op zijn top 
kocht GE een groot hypotheek bedrijf, 
WMC, dat 3 jaar later werd ontmanteld 
en verkocht toen het 1 miljard dollar 
verlies maakte in 1 jaar omdat de 
huizenmarkt in elkaar stortte. 
Natuurlijk waren er ook winstgevende 
deals zoals de aankoop van Enron 
wind turbines en de verkoop van 
Plastics aan SABIC. De grootste 
miskoop was echter de aankoop van 
Alstom, de grootste Franse concurrent 
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van GE Power, die o.a. turbines maakt 
voor opwekking van elektriciteit. GE 
zette hoog in op het gebruik van 
fossiele brandstoffen, net toen groene 
energie kosten concurrerend werd. De 
vraag op de wereldmarkt voor GE 
Power’s producten zakte in, en de 
winst van de divisie daalde met bijna 
50%. Toch was dit nog niet de grootste 
blunder. Die had te maken met GE 
Capital dat steeds verder werd 
uitgebouwd en op een bepaald 
moment voor 55% van GE’s winst 
zorgde. Dat ging goed tot de financiële 
crisis van 2009 en de winst geheel 
verdampte! GE Capital herstelde nooit 
meer en werd ontmanteld.  
De nieuwe CEO John Flannery, 30jaar 
ervaring in GE en komend uit de 
Healthcare business, erfde een bedrijf 
dat naar de 18e plaats op de ranglijst 
van S&P 500 is gezakt, en van een 
triple-A rating naar een magere A2 is 
gedegradeerd. Hij was duidelijk niet 
gelukkig met de board of directors die 
hij voor 40% verving en aan 
investeerders constant duidelijk 
maakte dat “er aanzienlijke 
veranderingen zijn gemaakt in het 
leiderschap van de Company”. Hij pleit 
voor meer openheid, meer discussie 
en meer tegengas. Dat sluit zeker aan 
bij de cultuur die wij uit het verleden 
kennen!  
En wat brengt de toekomst? Met wat 
nu nog in de etalage staat blijven 
Power, Aviation en Healthcare over. 
Als die drie-eenheid wordt opgebroken, 
dan zal dat het einde betekenen van 
GE zoals we dat kenden; dan wordt 
het een bedrijf zonder gewicht. En de 
reputatie die ooit (24 april 1900) 
beschreven werd door de Wall Street 

Journal als  het best geleide industriële 
bedrijf dat investeerders kennen is 
geworden tot een bedrijf dat door de 
economische schommelingen aan het 
infuus ligt. 
 
Bron: FORTUNE juni 2018 
 
Laatste nieuws: zojuist is bekend 
gemaakt dat Larry Culp de nieuwe 
CEO is geworden. Flannery treedt na 
14 maanden af omdat hij zijn ingezette 
koers niet heeft kunnen waarmaken. 
 
De Redactie 
 

 
 
Ik vertrek........... 
 
We kennen allemaal de TV serie "ik 
vertrek" en de redactie was benieuwd 
hoe het twee gepensioneerden 
vergaan is na hun vertrek naar het 
buitenland. 
Beiden zijn na hun GE/SABIC periode 
in Spanje beland, John na eerst nog in 
België bij Barco te hebben gewerkt. 
Beiden wonen zelfs in dezelfde plaats 
in zuid Spanje, vlakbij Alicante in 
Moraira. 
De eerste die we spreken is Cor de 
Haan. Cor werkte de laatste 10 jaar 
voor GEP/SABIC als EHS specialist 
Vergunningen, maar de meeste 
mensen van voor-het-hek kennen hem 
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als OR-lid voor de Vrije Lijst, waar hij 
zo’n 9 jaar in heeft gezeten. 
Cor had het reuze naar zijn zin bij het 
bedrijf en zeker ook in zijn laatste 
functie. Daarom heeft hij gewoon 
doorgewerkt tot zijn 65 jaar en drie 
maanden. Hij kwam zelfs nog eens 
extra 3 maanden terug voor de Shut 
Down.  Toen hij thuis kwam hebben 
Cor en zijn vrouw een camper 
aangeschaft om de vrijheid te vieren 
en met de  bedoeling te overwinteren 
in Spanje. En van het een kwam het 
ander: In Moraira vonden ze een nieuw  

 
huis, waar ze inmiddels anderhalf jaar 
permanent wonen. Hun huis in 
Nederland is verkocht en ze wonen nu 
als resident in Spanje. Ze hebben een 
grote tuin, die veel onderhoud vereist, 
dus vervelen doen ze zich niet. Cor, 
zijn vrouw en de twee honden die uit 
Nederland meekwamen, zijn inmiddels 

gewend in Spanje. Voor Cor is de 
Spaanse taal moeilijk, maar voor zijn 
vrouw gaat het gelukkig makkelijk af. 
Heimwee hebben ze niet. Ieder jaar 
keren ze enkele keren terug naar 
Nederland en als het lukt drinkt Cor 
dan nog graag een borrel met andere 
gepensioneerden en nog werkenden 
bij de Bourgondiër. Op de vraag of hij 
van mening is dat dit een goede 
beslissing is geweest, antwoordt hij 
positief: “Ik heb het goed gedaan en 
het is mooi en bijzonder om de laatste 
jaren hier in Spanje te leven en te 
wonen met zoveel leuke, nieuwe 
mensen om ons heen”.  
 

De tweede emigrant is John 
Paulissen. John vertrok bij GE Plastics 
al in 2004! Zijn laatste functie bij GEP 
was Manager M&A Zijn pensioen-
datum heeft John als het ware 
overvallen. Hij had er niet zo’n erg in 
en heeft er zeker niet naar toegeleefd. 
Hij werkte in België en daar gaan ze  
al met 65 jaar met pensioen.  

 

Na GEP is hij voor Barco NV in Kortrijk 
gaan werken en heeft in zijn carrière 
eigenlijk 4 compleet verschillende 
business culturen meegemaakt: 
GEP: run by Finance 
Barco België: run by politics 
Barco China: transitie van top down 
naar zelf Managing Teams.  
Barco Noorwegen. Start up en Can-Do 
mentaliteit.  
België lag hem helemaal niet, maar ver 
weg van het hoofdkantoor blijk je veel  
meer vrijheid te hebben en kan je 
richting geven aan een team dat wars 
was van politiek.  
John heeft genoten als Managing 
Director van die bedrijven. China was 
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vooral een omschakeling van cultuur 
en het verbaast hem nog steeds  hoe 
de westerse wereld alleen maar 
negatieve zaken in het nieuws brengt 
over dat land. Toen de Olympische 
Spelen in 2008 in Beijing waren was hij 
vooral trots hoe men het had gedaan. 
Natuurlijk is er nog op plaatsen 
armoede, maar veel en veel minder 
dan in 1990 volgens John.  

Hij heeft veel gezien van de wereld, 
veel in zuid oost Azië gereisd en …. 
goed gegeten. Ook heeft hij fijne 
mensen leren kennen. “Over het 
algemeen zijn Expats mensen die het 
avontuur niet schuwen en die allemaal 
een prachtig verhaal hebben wat ze 
allemaal meegemaakt hebben”, vertelt 
John enthousiast. 

De omschakeling naar (te) veel vrije 
tijd valt hem moeilijk, zeker omdat hij 
er van te voren weinig of niet bij heeft 
stilgestaan. “Ik leid liever een groep 
mensen dan pensionado zijn”, zegt 
John. Hij doet momenteel wat bij 
uitstek heet vrije-tijd-dingen, zoals 
tennissen, twee keer in de week naar 

Spaanse les, hij is lid van een 
wijnproef club en hij leest veel. Je moet 
wat met al die vrije tijd, dus in oktober 
gaat John ook eens proberen met een 
golfclub te slaan. Het leukste is echter 
de kroeg naast de deur, waar ze veel 
van de locals ontmoeten (inclusief Cor 
de Haan) , wat zowel John als zijn 
vrouw (die Britse is) erg leuk vinden.  
De taal blijkt geen probleem, want in 
1976 heeft John eens twee maanden 
alleen tussen Spanjaarden gezeten en 
dat ging hem toen heel goed af. Zijn 
kennis van het Frans en Latijn helpt 
ook. “En hoe meer talen je spreekt, 
hoe later de dementie komt” grapt hij. 
“Wat wel jammer is dat er heel weinig 
Spanjaarden in ons dorp wonen, 
omdat het te duur voor hen is 
geworden”.  Hij krijgt dus te weinig 
praktijkervaring. 
John heeft geenszins heimwee, omdat 
hij de laatste 12 jaar al buiten 
Nederland heeft gewoond en 
Nederland hem een beetje te klein is 
geworden. “Spanje is ons nieuwe 
Home". Zo'n twee keer per jaar gaan 
ze naar Nederland om de kinderen en 
kleinkinderen te zien, alhoewel een 
van de zonen in Barcelona studeert. 
Onze redactie vroeg hem:  “Vind je 
achteraf dat je het goed hebt gedaan?” 
“Wat is goed? Terugkijken om te 
leren? Ik heb altijd in de "spur of the 
moment" geleefd. Wat ik wel zou doen 
is niet gelijk een huis kopen in Spanje, 
maar eens een jaartje gehuurd zitten 
en kijken of het je bevalt. In de zomer 
is Moraira (waar ik nu woon) erg vol 
met toeristen en in de winter zitten er 
voornamelijk senioren, kortom geen 
doorsnee van de samenleving. Vind 
me voor bepaalde zaken nog te jong.  
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Ik was afgelopen weekend in 
Nederland en ik ben weer blij dat ik 
terug ben in Spanje. Dus achteraf 
bekeken: Goed gedaan!”.  
 
Hasta Luego y Adios 
 

 
 

Prinsjesdag: De koopkrachtplaatjes 
zijn grillig 

 
Veel verschillende heel kleine plusjes, 
en enkele minnetjes in koopkracht-
veranderingen voor 2019 is de 
uitkomst van de troonrede. 
De verschillen lopen uiteen van – 0,9 
tot +2,8 %. Gepensioneerden zouden 
er voor het eerst sinds jaren niet op 
achteruit gaan, maar de koopkracht 
voor onze groep stijgt veelal met 
minder dan 1 procent. In voorbeeld 
berekeningen zien we bedragen van   
€ 13 tot € 5 voorbij komen.  Mensen 
die uitsluitend een AOW-uitkering ont-
vangen en dus géén aanvullend 
pensioen zoals wij, gaan er dan het 
meest op vooruit. Voor onze groep met 
een SABIC pensioen denk ik dat die    
€ 5 méér niet op zal vallen, temeer 
daar de premie voor de 
zorgverzekering stijgt en ook de 
inkomensafhankelijke premie 0,05% 
hoger wordt. Personen die gebruik 
maken van de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning moeten een 
abonnementstarief gaan betalen van   
€ 19 per maand. En ook in de 
aftrekposten bij de Inkomsten belasting 
(IB) wordt fors gesnoeid. En hebt u een 
eigen woning met een hypotheek, ook 
de renteaftrek wordt de komende jaren 
met 3% per jaar afgebouwd, zodat in 
2023 nog maar 37% kan worden 
afgetrokken. Ook de Wet Hillen wordt 
geleidelijk afgebouwd. De ouderen-
korting wordt deels inkomens-
afhankelijk, m.a.w. inleveren dus. Maar 
het meest zullen we allemaal merken 
dat met ingang van 1 januari 2019 de 
B.T.W. van 6% naar 9% wordt 
verhoogd. Dat betekent dat 
levensmiddelen, medicijnen, de kapper 
en dergelijk duurder worden. En dan  

 
hebben we het nog niet over 
Gemeentelijke belastingen (WOZ 
waarde van uw huis is vast en zeker 
gestegen) en de Energienota.  
Kortom of u er echt op vooruit gaat, 
zoals wordt gesuggereerd, betwijfelen 
we ten zeerste. 
Wat wél geld oplevert is het Persoonlijk 
Budget Advies. Dit is een handig en 
compleet hulpmiddel van ‘Nibud’ om 
inzicht te krijgen in uw inkomsten en 
uitgaven. Wat geeft u iedere maand 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSi4_n7-TdAhWoMewKHargBkYQjRx6BAgBEAU&url=https://fd.nl/werk-en-geld/1218317/prinsjesdag-en-uw-portemonnee&psig=AOvVaw3OyJ2Z01z70xiOBX1BFGQ5&ust=1538470603869807
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uit, en is dat veel of weinig, vergeleken 
met anderen. We kunnen het u van 
harte aanbevelen!  
 
Het Persoonlijk Budget Advies: 

 laat zien waar uw geld blijft 

 laat zien hoe u het doet in 
vergelijking met anderen 

 laat zien hoeveel u minimaal 
voor bepaalde kosten moet 
rekenen 

 laat het effect zien als u gaat 
bezuinigen 

 zorgt ervoor dat u geen kosten 
of inkomsten vergeet 

 geeft geldtips (bijna op maat) 

 geeft mogelijkheden voor 
bezuinigingen weer 

 helpt u bij het maken van een 
begroting 

 wordt 170.000 keer per jaar 
geraadpleegd 

De link naar het Persoonlijk Budget 
Advies van het NIBUD: 
 

https://persoonlijkbudgetadvies.nibud.nl/ 

 
   John Pantekoek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De samenwerkende ouderen-
organisaties (CNV Senioren, FNV 
Senioren, KBO-Brabant, KBO-PCOB, 
KNVG, NVOG, NOOM, De Unie en 

Verontruste Ouderen) organiseren in 
aanwezigheid van minister Koolmees 
op 19 november 2018 een debat-
manifestatie rond pensioenen in de 
Jaarbeurs te Utrecht. 
Wat vinden wij belangrijk voor een 
goed pensioen en wat zijn voor ons 
de grootste problemen? 
Wij willen hierbij ook erg graag uw 
mening weten. Daarom hebben wij het 
gerenommeerde onderzoeksbureau 
Motivaction gevraagd hier 
onafhankelijk onderzoek naar te doen. 
Via de volgende internetlink 
https://xs.motivaction.nl/onderzoek/knvg 
kunt u mee doen met dit onderzoek. 
Wij zouden dit zeer op prijs stellen. 
De enquête moet binnen de periode 28 
september tot en met 19 oktober 
ingevuld worden.  
 Uw antwoorden zijn anoniem en 
eventuele internetgegevens van u 
worden na afloop vernietigd. Omdat wij 
niet al onze leden op deze manier 
zullen bereiken vragen wij u oud 
collega’s hier ook attent op te maken 
en de internetlink door te geven. 
De uitkomsten van deze enquête 
zullen worden gepresenteerd in 
aanwezigheid van de Minister. 
 
De unieke link voor de KNVG is 
 
https://xs.motivaction.nl/onderzoek/knvg 

 

KNVG = Koepel van Nederlandse 

Verenigingen Gepensioneerden 

waarvan ook VGSABIC lid is. 

 
Het bestuur van VG SABIC nodigt U uit 
om aan deze enquête deel te nemen. 
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