
 
 
 
 
 
 
 

 

Uitgave nr. 6 1e kwartaal 2019 pag. 1 
   

Uitgave van Vereniging Gepensioneerden SABIC-IP 

Bergen op Zoom 

PensioenPraat 

 
 
Voor u ligt al weer het eerste nummer 
van de jaargang 2019. Begonnen in 
het vierde kwartaal van 2017, kunnen 
we dus terugkijken op het eerste volle 
jaar PensioenPraat. 
In 2018 hebben we aan diverse 
onderwerpen aandacht geschonken.  
Veel reacties hebben we gekregen op 
de artikelen over de diverse hobby's 
van de gepensioneerden, zoals de 
imker activiteiten van Herman van Riel, 
de belbus van Peter van Gommeren 
en de belevenissen van een tweetal 
gepensioneerden die in het buitenland 
wonen.  
Naast deze zaken hebben we 
geprobeerd in, hopelijk, begrijpelijke 
taal weer te geven wat er zoal speelde 
in pensioenland, zowel binnen de 
regering als binnen het pensioenfonds. 
Op onze oproep om input vanuit de 
gepensioneerden zelf te krijgen is het 
artikel van Peter Sanders over onze 
oud directeur Bob Kunze ontvangen. 
Al met al voldoende interessante 
zaken om het bestaan van 
PensioenPraat te rechtvaardigen. Maar 
dat wil niet zeggen dat de redactie op 
z'n lauweren kan en wil gaan rusten. In 
deze uitgave vinden jullie een interview 
met ons oudste lid, nl. Jan Bussink, 
Professor Jan Bussink, over de oor-
sprong en de geschiedenis van PPO 
en Noryl. Tegenwoordig heet dit PPE 
en op de contactdag heeft u kunnen 
horen dat de fabriek binnenkort weer 

op gaat starten nadat deze een aantal 
jaren geleden in de mottenballen is 
gezet. 

 
Voldoende redenen dus om met 
PensioenPraat door te gaan maar 
omdat dit blad voor en door de 
gepensioneerden is, zijn ingezonden 
stukjes of voorstellen voor interviews 
zeer welkom. 
In dit nummer ook de aankondiging 
voor de Algemene Leden Vergadering 
op donderdag 11 april a.s. Statutair zijn 
2 leden van het bestuur aftredend en 
niet meer herkiesbaar, omdat de 
termijn er op zit. Dat betekent dat we 
nieuwe aanwas nodig hebben. Indien 
U belangstelling heeft dan kunt u dit 
doorgeven aan de secretaris van de 
Vereniging Gepensioneerden. Er wordt 
dan contact met u opgenomen. 
 
Rest de Redactie u een 
voorspoedig, maar vooral gezond 
2019 toe te wensen, voor u en uw 
naasten.  
 
Hopelijk tot ziens op de ALV. 
 
 

Nog vele gezonde jaren 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.ryk.nl/image/show/kerstkaarten/vuurwerk&ei=cHyRVOm4D4GCPYjIgagN&bvm=bv.82001339,d.ZWU&psig=AFQjCNEoMxHce47ORbtK9hCXFx7wYmGXxg&ust=1418907129564561
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Beste leden,    
 
Namens het bestuur van de Vereniging 
Gepensioneerden van SABIC-IP wens 
ik jullie het allerbeste toe voor 2019. 
2018 was, wat mij betreft, snel voorbij. 
Komt dat door de leeftijd? Gekozen op 
de jaarvergadering in april en nu zitten 
we alweer in 2019. SABIC is samen 
met de vakbonden tot een nieuwe 
pensioenovereenkomst gekomen voor 
de komende 5 jaar. De premie blijft 
25,5% van de loonsom. Dat is 
vergeleken met andere bedrijven best 
netjes. Hiermee is de opbouw van het 
pensioen van de werkende 
deelnemers voor de komende jaren 
weer behoorlijk zeker gesteld. Nu nog 
indexatie van onze pensioenen!! In 
2018 hebben we een beetje gekregen 
en dit jaar zal het wel weer een beetje 
zijn. Ons pensioenfonds SPF doet het 
qua rendement niet slecht, maar is 
afhankelijk van de Nederlandse Bank 
voor de toe te passen rekenrente. En 
minister Koolmees heeft geen ruimte 
gegeven voor verhoging daarvan 
waarschijnlijk mede door het “klappen” 
van het pensioenoverleg. Het lijkt er 
echter op, dat de rente in de loop van 
het jaar wat gaat stijgen, als de ECB 
hun steunprogramma gaat afbouwen; 
goed voor de dekkingsgraad, slecht als 
je je hypotheekrente gaat vernieuwen. 
Ik hoop, dat 2019 voor een ieder van u 

een goed jaar wordt. Wij gaan met de 
VG proberen een paar interessante en 
gezellige bijeenkomsten te organi-
seren. Daarnaast proberen we via 
vertegenwoordiging in het Verant-
woordingsorgaan van SPF en bij de 
KNVG invloed uit te oefenen om ons 
pensioen in de goede richting te 
krijgen. 
Mede namens het voltallige bestuur 
een voorspoedig, gelukkig en gezond 
2018!! 
 
Jan Hellings, voorzitter 

 Contactdag weer groot succes 
 
Op vrijdag 30 november jl. werd weer 
de jaarlijkse contactdag georganiseerd 
in Natuurlijk Kloof.  
De organisatie hiervan is de laatste 
jaren in handen van de Vereniging 
Gepensioneerden, maar nog steeds, 
en daar zijn wij blij om, financiert het 
bedrijf de kosten hiervan. 
Het programma was weer zeer 
gevarieerd en de redactie van 
PensioenPraat verwijst u dan ook 
graag naar onze website: 
http://vgsabic.nl/, waar u de jaarlijkse 
foto's en de presentaties die zijn 
gegeven kunt terug vinden. 

Van de voorzitter 

http://vgsabic.nl/
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Tijdens de opening door de nieuwe 
voorzitter van de VG, Jan Hellings, 
werden weer onze overledenen 
herdacht, Helaas dit jaar meer dan 
voorgaande jaren. Na de business 
update van Dieter Hollman werd de 
herstart van de PPE monomeer en 
polymeer fabriek nader toegelicht. door 
Alain Vaneerdewegh. Na de heerlijke 
lunch gaf Willem Grin een update van 
ons pensioenfonds en zijn persoonlijke 
visie op pensioenen in het algemeen. 
Verder waren er presentaties door 
enkele leden van onze vereniging. Jac 
Raaijmakers verhaalde over de 
zoektocht naar het verborgen verleden 
van een familielid tijdens de oorlog in 
Rome en Donald Beck gaf een 
boeiende presentatie over de Batavia 
en de geschiedenis van de VOC, de 
Verenigde Oost-Indische Compagnie. 
Al met al weer een geslaagde Contact-
dag. 
 
Dank aan de organisatie, SABIC en de 
diverse sprekers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensioenpaniek berust 

op een misverstand 

 
Pensioenpaniek wordt bewust 

aangewakkerd 
 
Na het klappen van de 
pensioenonderhandelingen kunnen we 
rustig stellen dat de paniek over het 
pensioen nu echt heeft toegeslagen. 
Het kabinet doet er alles aan om deze 
paniek aan te blazen door nu al jaren 
van de daken te roepen dat het huidige 
systeem ‘onhoudbaar’ is en dat als 
gevolg daarvan toekomstige gepen-
sioneerden een lege kas zullen 
aantreffen. Jongeren worden opgezet 
tegen ouderen. Het kabinet speelt hier 
in feite een dubieuze dubbelrol. De 
regering poseert als welwillende 
onafhankelijke mediator tussen 
werkgevers en werknemers, maar in 
feite is zij zelf de grootste werkgever 
van het land en zij komt op voor haar 
belangen als werkgever samen met de 
bedrijven in de private sector. 
Ondertussen hebben vele gepensio-
neerden, na tien jaar geen indexatie en 
in sommige gevallen zelfs kortingen 
gehad te hebben, een koopkracht-
verlies moeten incasseren dat 
gemiddeld al is opgelopen tot ca.15% 



 
 
 
 
 
 
 

 

Uitgave nr. 6 1e kwartaal 2019 pag. 4 
   

Uitgave van Vereniging Gepensioneerden SABIC-IP 

Bergen op Zoom 

PensioenPraat 

met het vooruitzicht dat daar in de 
komende jaren nog minstens 10% 
verlies bij zal komen. Ook 
gepensioneerden zijn in paniek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook bij vele nog actieve werknemers 
zijn er onrustgevoelens, want ook hun 
opgebouwde pensioenrechten zijn 
navenant gekort. Op den duur, als zij 
met pensioen gaan, krijgen zij 
hetzelfde koopkrachtverlies voor de 
kiezen. De waarheid is dat bij de 
meeste fondsen het geld tegen de 
plinten klotst, maar dat die fondsen 
door de overheid in een wurggreep 
worden gehouden waardoor ze niet 
mogen indexeren. 
De directe oorzaak van het 
ongenoegen is de rekenregel die 
volgens De Nederlandsche Bank 
gebruikt moet worden om de 
gezondheid van pensioenfondsen te 
meten. Die is gebaseerd op een 
autonoom vastgestelde rekenrente, 
ook wel genoemd ‘marktrente’ of 
‘risico-vrije’ rente, die de laatste jaren 

zweeft om de 1,5%, terwijl de meeste 
fondsen al decennia een over de jaren 
gemiddeld rendement incasseren op 
hun vermogen van tussen de 6 en 8%. 
De extreem voorzichtige keuze voor 
een rendementsverwachting van 1,5%,  
gelijk aan de rente op Nederlandse en 
Duitse staatsobligaties, leidt tot een 
uiterst pessimistische waardering van 
de gezondheid van fondsen. Omdat 
volgens deze meetlat de fondsen er 
slecht voorstaan, mogen ze al jaren 
van de DNB niet indexeren. In het 
buitenland wordt overal een veel 
hogere (en soms té hoge) rentevoet 
gebruikt. Het valt op dat DNB noch 
andere deskundigen ter verdediging 
van deze zwartgallige keuze niets 
anders weten te prevelen dan de 
mantra dat de rente ‘risico-vrij’ moet 
zijn. 

 
Maar wat is daar zo fijn aan in het 
geval van pensioenfondsen? De term 
‘risico-vrij’ is al stokoud en slaat op de 
eigenschap van staatsobligaties dat zij 
een vaste nominale couponrente 
uitkeren en dat bij het einde van de 
lening de nominale hoofdsom wordt 

 
 

Nominale dekkingsgraad per eind 

november:  111,6 % 

Beleid dekkingsgraad per eind 

november: 113,8 % 

 

voor nadere details en uitleg: 

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

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi8sKKiv7jfAhVH3qQKHbQ4BOwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.telegraaf.nl/tag/sparen/&psig=AOvVaw3o3nTya6MI8TFBxVeCQ7VV&ust=1545741816615919
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terugbetaald. Het gaat dus om een 
ideale belegging voor weduwen en 
wezen. Maar die risico-vrijheid heeft 
een prijs. Bij belegging in aandelen zal 
in het algemeen een hoger rendement 
gehaald worden, terwijl er een 
correctie voor inflatie plaats vindt.  
Pensioenfondsen zijn geen weduwen 
en wezen. Het gaat om grote fondsen 
die beleggen in breed gespreide 
portfolio’s, waarbij natuurlijk op 
bepaalde beleggingen wel eens een 
zeperd gehaald wordt, maar 
tegelijkertijd op andere beleggingen 
een extreem goed rendement wordt 
binnengehaald. De Wet van de Grote  
 

welvaart

pensioenen
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Getallen werkt hier voorbeeldig. Het 
liquiditeitsrisico van een fonds is heel 
wat anders dan van weduwen en 
wezen en ook dan dat van een bank of 
bedrijf. De inkomsten en uitgaven 
liggen praktisch vast over een termijn 
van tientallen jaren en zijn beide gering 
vergeleken met het vermogen. Studies 
over het rendementsverloop over de 
lange termijn geven een gemiddeld 
rendement voor goed beleggende 
fondsen – en dat zijn de grote fondsen 
in Nederland– van 6 à 7% per jaar.  

Er is dus geen enkele reden om uit te 
gaan van een ‘risico-vrije’ rente van 
1,5%. Men dient zich voor een 
gezondheidsmeting te baseren op een 
prudente inschatting van het te maken 
gemiddelde rendement, dat in 
Nederland op basis van een 
decennialange ervaring voor veel 
fondsen in de orde van minstens 3% 
per jaar zal liggen. Dan zal de 
dekkingsgraad niet langer zweven om 
de 100% maar om de 120% en wordt 
indexatie wel mogelijk.  Dat is geen 
truc maar een objectief te 
rechtvaardigen keuze. 
Resumerend, de keuze voor de risico-
vrije rente is onnodig en zonder 
wetenschappelijke fundering.  Op basis 
van deze kwestieuze maatstaf kan de 
overheid de werknemers en 
gepensioneerden in een wurggreep 
houden, net zolang totdat ze 
instemmen met de structuurwijzigingen 
die werkgevers, waaronder de 
overheid als grootste, willen 
afdwingen. 
De consequenties van deze keuze zijn 
dramatisch en leiden tot een ravage 
van ons pensioensysteem (‘het beste 
ter wereld’!), ontwrichting van de 
arbeidsmarkt en groeiende paniek in 
miljoenen huishoudens van senioren 
en anderen die rekenden op een 
fatsoenlijke oudedagsvoorziening. 
 
Bron: Bernhard van Praag, bestuurslid 
KNVG 
 
zie ook de brief van de voorzitter van SPF:  
 
https://spf-
pensioenen.nl/nieuwsbriefartikelen/pascal/v/lan
g/nl 
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Nooit te oud om te leren........ 
 
Mede naar aanleiding van de 
presentatie over de hernieuwde opstart 
van de PPE fabriek tijdens de 
Contactdag vorige maand, heeft de 
redactie van PensioenPraat het plan 
opgevat om met ons oudste lid van de 
vereniging, Jan Bussink,  eens terug te 
gaan naar de tijd dat het allemaal 
begon. En Jan was daarbij. 
Het was in 1960 dat Al Hay, chemicus 
bij General Electric in Schenectady, 
het polymeer PPE, Poly Phenylene 
Ether, ontwikkelde. In diezelfde tijd 
werd op de centrale research afdeling 
van AKU in Arnhem o.l.v. Jan Bussink 
onderzoek gedaan naar nieuwe 
materialen voor 500 kV kabels en 
vanwege de potentiële eigenschappen 
van PPE werd de interesse in dit PPE 
gewekt. Binnen korte tijd werd door 
Jan Bussink en zijn team veel ervaring 
opgedaan met de productie en het 
verwerken van dit product. Tijdens een 
congres over dit product in de 
Verenigde Staten en omdat GE van 
huis uit geen chemisch bedrijf is en 
AKU belangstelling had, werd 
AKU/Polychemie opgericht om de 
kennis te bundelen. Bij AKU waren 
ondertussen andere materialen voor 
de hoogspannings kabels ontwikkeld 
en was de interesse in PPE hiervoor 
afgenomen. Ook het feit dat AKU van 

huis uit gericht was op het spinnen van 
polymere garens en dit PPE daar niet 
geschikt voor was, zorgde dat  AKU 
afhaakte. GE besloot om zelfstandig dit 
product te gaan verwerken in de nieuw 
te bouwen  extrusie fabriek in Bergen 
op Zoom.  
Jan Bussink was reeds eerder 
overgegaan naar de jointventure en 
ging met GE in 1971 mee naar Bergen 
op Zoom als hoofd van de afdeling 
Research & Development, afgekort 
R&D. De PPE werd destijds in zakken 
per container aangevoerd vanuit de 
fabriek in Selkirk. 

 
PPE werd destijds PPO (Permanent 
Pijn Overal) genoemd. Met een Tg van 
220oC is thermische afbraak, na een 
noodzakelijk thermisch productie 
proces bij ca 300oC, onvermijdelijk met 
als gevolg dat het alle kracht verliest. 
De ontdekking dat het goed, zelfs 
moleculair, mengbaar was met Poly 
Styreen (PS) maakte dat het 
uiteindelijke Noryl goed verwerkbaar 
werd en een commercieel succes kon 
worden. 
In de vele jaren dat Jan hoofd van de 
research afdeling was zijn talloze 
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variaties op het mengsel PPE-PS 
gemaakt. Zoals Jan zegt: dit was 
marketing gedreven, m.a.w. de klant 
had een bepaalde toepassing en zocht 
een geschikt materiaal en Jan met zijn 
team zorgde voor de passende 
oplossing. Het is een gouden formule 
gebleken. 
Vol trots vertelde Jan aan de redactie 
over de vele ontwikkelingen, 
uitvindingen, patenten en colleges die 
allemaal het gevolg waren van het feit 
dat Jan bij toeval op het spoor kwam 
van de uitvinding van Al Hay. 
Ongeveer 5 jaar voor de ontdekking  
van  PPE werd reeds bij GE,  praktisch 
gelijktijdig met Bayer, het 
Polycarbonaat PC op basis van BPA 
als monomeer, ontdekt. De manier 
waarop beide partijen PC maakten was 
verschillend en daardoor was de 
patent positie zeer onduidelijk. Men 
sprak af dat beide firma's onafhankelijk 
van elkaar hun polycarbonaat zouden 
ontwikkelen, door GE voor de 
Amerikaanse markt en door Bayer voor 
de Europese Markt. 
Mede door de ervaringen met de 
ontwikkelingen van Noryl ontstond er 
een nieuwe Blendtechnologie met  
nieuwe  gelijkdraaiende dubbelschroef 
verwerkings machines. Hierdoor kon-
den ook voor Polycarbonaat vele 
speciale variaties gemaakt worden 
waardoor ook PC een groot succes 
kon worden.  
Nu, anno 2019, verkoopt SABIC 127 
verschillende versies van de PPE 
blends. Nog steeds een groot succes, 
zodanig zelfs dat er een tekort aan 
PPE is ontstaan met als gevolg het 
opnieuw opstarten van de monomeer 

en polymeer fabriek in Bergen op 
Zoom. 
De redactie is dan ook zeer vereerd 
dat dit verhaal kon worden opgetekend 
uit de mond van de man die aan de 
wieg van dit succes en de enorme 
groei van GE Plastics Europa heeft 
gestaan. 
 
Ere wie ere toekomt, Jan bedankt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Meer foto's contactdag: zie onze 
website 

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.  

 
 


