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Op 18 april jl. werd weer onze 
Algemene Leden Vergadering (ALV) 
gehouden bij de Raaijberg in Bergen 
op Zoom. Deze locatie was gekozen 
omdat de bereikbaarheid iets beter is 

en omdat de groep wat kleiner was 
dan bij de Contactdag. In het eerste 
gedeelte werd het wel en wee van 
onze vereniging gedurende 2018 
besproken. De financiën werden 

toegelicht door onze penningmeester 
en er werden weer verkiezingen voor 
het bestuur gehouden. Aandacht was 
er voor een drietal bestuursleden van 
het eerste uur. Jan van Es, John 
Pantekoek en Nico Egelman. Deze 
waren sinds de oprichting lid van ons 
bestuur, Jan als penningmeester, John 
als vice voorzitter en vertegen-
woordiger bij de overkoepelende 
vereniging KNVG en Nico als lid van 
het bestuur belast met communicatie 
en activiteiten. Volgens de statuten 
waren Jan en John aftredend en niet 
meer herkiesbaar, Nico moet helaas 
om gezondheidsredenen afhaken. We 
verliezen hiermee zeer belangrijke 
bestuursleden. Gelukkig heeft het 
bestuur Nardi Boekestijn als nieuw 
bestuurslid weten te vinden en deze 
heeft meteen de belangrijke taak van 
penningmeester op zich genomen 
Nardi stelt zich elders in deze uitgave 
aan U voor.  
Nardi welkom, Jan, John en Nico 
nogmaals bedankt voor jullie inzet en 
plezierige samenwerking. 

 
John Panteloek gaf een helder en 
duidelijk overzicht van de plannen van 
KNVG en NVOG om te fuseren om 
zodoende een grotere vuist te kunnen 
maken richting de overheid, 
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werkgevers en werknemers in de 
pensioendiscussies. Een hele klus 
waarvoor ondertussen de grootste 
hobbels genomen zijn en de fusie 
aanstaande is. 
 
Na de pauze werden ook die 
gepensioneerden die ( nog ) geen lid 
zijn van onze VG verwelkomd. Willem 
Grin en Arthur Smit gaven namens het 
pensioenfonds SPF een overzicht van 
de stand van zaken. Zo konden ze 
bevestigen wat al via de website was 
gecommuniceerd dat er dit jaar weer 
een gedeeltelijke indexatie van 0,41% 
zal worden toegekend.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verder werden nog een aantal 
bestuurlijke zaken uitgelegd. Uit de 
diverse vragen en reacties was wel 
duidelijk dat de hele pensioenkwestie  
iedereen behoorlijk bezig houdt. 

Gelukkig was de presentatie helder en 
duidelijk. Zodra alle groeperingen 
binnen SPF via de presentaties die 
momenteel worden gegeven op de 
hoogte zijn, zal de SPF presentatie via 
onze website nog een keer te lezen 
zijn. 
 
Als we de gezelligheid na afloop als 
graadmeter nemen, dan kunnen we 
terug zien op een geslaagde ALV. Nu 
weer wachten op de Contactdag die 
we hopelijk eind dit jaar weer mogen 
organiseren. 
 
 

 
 
Na onze Algemene Leden Vergadering 
van 18 april jl. vond aansluitend de jaar 
presentatie van ons pensioenfonds 
SPF plaats. In die presentatie kwam 
o.a. het besluit van het SPF bestuur 
over inhaalindexatie aan de orde. 
Wij, het bestuur van de Vereniging 
Gepensioneerden SABIC-IP, zijn het 
met dat besluit niet eens en hebben 
dat de ALV en daarna het SPF bestuur 
laten weten via een brief die we ter 
plaatse aan het bestuur van SPF 
hebben aangeboden. 
 
In de laatste nieuwsbrief van SPF hebt 
U kunnen lezen, dat het SPF bestuur 
ervoor gekozen heeft om op de vraag 
van de sociale partners (de werkgever 
SABIC en de vakbonden) om de tien-

Van de voorzitter  

 
 

Nominale dekkingsgraad per eind 

maart:  108,6 % 

Beleid dekkingsgraad per eind 

maart: 111,8 % 

 

Per 1-1-2019: 

Indexering gepensioneerden:0,41 % 

Indexering actieven: 0,36% 

 

voor nadere details en uitleg: 

http://www.spf-pensioenen.nl/ 
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jaars termijn voor inhaalindexatie te 
laten vervallen, positief te reageren. 
Oftewel gemiste indexatie valt niet na 
10 jaar van de lat en kan, als het weer 
echt goed gaat met ons fonds, alsnog 
worden gegeven. De sociale partners 
hadden hierbij ook aangegeven, dat zij 
een li-fo systeem (last in- first out) 
wilden voor inhaalindexatie. Dat wil 
zeggen, dat de laatst gemiste indexatie 
als eerste wordt ingehaald. Dit punt is 
echter negatief beantwoord door het 
SPF bestuur. Het bestuur houdt vast 
aan het zgn. "ponds-ponds" systeem.  

 
Dit houdt in, dat de (eventueel in de 
toekomst) beschikbare pot met geld 
voor inhaalindexatie verdeeld wordt 
volgens de totale indexatie achterstand 
die iedereen heeft, gerekend vanaf 
2008. Dus als persoon A 20% 
indexatie achterstand heeft en persoon 
B 10%, dan krijgt persoon A 2x zoveel 
uit de pot als persoon B. 
Op zich lijkt dit logisch en evenwichtig.  

Waarom zou iemand die net bij het 
fonds zit evenveel krijgen als iemand 
met een ruime achterstand?  
 
Echter dit betekent ook, dat tot in 
lengte der dagen de “Limburg” 
populatie een aanzienlijk groter deel 
van de beschikbare inhaalindexatie 
fondsen zal krijgen dan de “SABIC-IP” 
populatie. 
En dat vinden wij niet evenwichtig, 
aangezien wij met ons SABIC-IP 
pensioenfonds in 2015 bij de 
collectieve waarde overdracht (CWO) 
al relatief meer hebben ingebracht dan 
het “oude” SPF in het “nieuwe” SPF. 
Naar onze mening moet het “nieuwe” 
SPF een gezamenlijk pensioenfonds 
zijn, waarin de “Geleen” populatie 
alsook de "BoZ" populatie gelijk 
moeten worden behandeld. 
Daarom zouden wij liever zien, dat 
iedereen vanaf 2015 gelijk behandeld 
wordt door SPF door bv te stellen; 
 
- iedereen op 0% vanaf 2015 

of  
- SABIC-EUR en SABIC-IP evenveel 
 
Wij hadden tot 2015 een beter 
pensioen systeem dan SABIC Geleen. 
Dat hebben we moeten inleveren. Het 
kan toch niet zo zijn, dat we (als oud-
SABIC-IP ers) nu nog een keer relatief 
extra moeten inleveren. 
Dat is niet uitlegbaar, zowel niet aan 
de werkenden (in de pensioen opbouw 
fase) als aan de gepensioneerden van 
SABIC(-IP). 
 
Met vriendelijk groet, 
 
Uw voorzitter 
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Nardi Boekestijn, penningmeester 
VG Sabic-IP 
 
Mijn naam is Nardi Boekestijn, 70 jaar 
Na het behalen van mijn HBS  - 
diploma ben ik mijn werkloopbaan 
begonnen als assistent-accountant bij 
de Nederlandse Accountants 
Maatschap. Werken met cijfers leek 
me wel wat toen.  
In 1973 ben ik bij GE Plastics in dienst 
gekomen op de afdeling Finance. Ik 
ben begonnen bij de salarisafdeling, en 
was ook verantwoordelijk voor de 
financiële administratie van de Kleine 
Kas, die toen nog bestond 
voornamelijk voor het uitbetalen van 
reisvoorschotten. Ook alle reisde-
claraties werden door mij gecontro-
leerd. Met deze gecombineerde 
werkzaamheden had ik ook veel 
contact met alle geledingen van het 
bedrijf. 
In 1975 ben ik verhuisd naar de 
afdeling Cost Accounting, later 
Manufacturing Finance genoemd. Dat 
was voor mij een veel interessantere 
afdeling. Ik was verantwoordelijk voor 
de gehele financiële administratie van 
alle fabrieken op het terrein in Bergen 
op Zoom, met uitzondering van 
Silicones en SPE. Alle activiteiten van 

de fabrieksafdelingen vertaalden zich 
ook in financiële cijfers van grondstof 
tot eindproduct, personeelskosten, 
onderhoudskosten, energie verbruiken, 
investeringen en dismantlements e.d., 
alles had een financiële impact.  
Ikzelf ging liever ook naar de mensen 
toe op het fabrieksterrein om financiële 
aangelegenheden te bespreken dan 
dat ik dat vanachter mijn bureau deed. 
Zodoende leerde ik ook veel collega's 
kennen en productieprocessen 
enigszins te begrijpen. Van mijn kant 
uit kon ik de mensen weer uitleg geven 
over financiële impacts van hun 
afdeling en waar nodig aansturen op 
kostenbeheersing. 

Ik was ook systemowner van het zgn 
MAM (Manufacturing Measurement) 
Sytem, dat ik samen met de afdeling IT 
heb geïmplementeerd. Dit was een vrij 
complex Mainframe systeem om alle 
goederenstromen, zowel van grondstof 
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als eindproduct, financieel te 
registreren en te waarderen. Andere 
systemen zoals OSB (Order Sales 
Billing), BOM (Bill Of Materials), 
Kostprijscalculaties waren aan het 
MAM Systeem gekoppeld. Enkele 
jaren na mijn pensioen is dit systeem 
pas vervangen. 
In 1993 ben ik overgestapt naar Azdel 
BV, een joint venture tussen GE 
Plastics en PPG Industries, waar ik 
verantwoordelijk was voor alle 
financiële aangelegenheden. Ook dat 
was een mooie tijd. Helaas bleek door 
economische en technologische 
veranderingen in de markt en door 
onevenwichtige belangen van de 
aandeelhouders het bedrijf niet 
levensvatbaar en is Azdel BV in 2007 
gestopt. 
Hoewel ik nog graag had willen 
doorwerken tot mijn pensioen-
gerechtigde leeftijd, maar helaas ook 
vanwege gezondheidsproblemen ben 
ik toen met prepensioen gegaan.  
Ik heb ook mooie ontwikkelingen 
meegemaakt. Van telex naar email; 
van ponskaart naar volledige 
automatisering; de eerste PC een IBM 
computer uit Amerika geïmporteerd 
werd als eerste op mijn afdeling 
geïnstalleerd. Ik herinner me nog goed 
de grote hoeveelheden carbonpapier 
van de salarisstroken op 
kettingformulier, die ik moest ver-
nietigen om te verkomen dat nieuws-
gierige onverlaten het carbonpapier 
tegen het licht zouden houden om 
zodoende de salarisgegevens van 
anderen te weet te komen.  
Ik ben gehuwd, heb 2 kinderen en 2 
fantastische kleindochters. Mijn 
hobby's zijn o.a. natuurfotografie, 

wandelen, Sudoku's oplossen, het 
leren van de Indonesische taal en 
natuurlijk genieten van mijn pensioen. 
Ik heb VG Sabic-IP altijd een warm 
hart toegedragen en kan me goed 
vinden in haar doelstellingen. Vandaar 
dat ik er niet lang over hoefde na te 
denken toen mij gevraagd werd om 
zitting te nemen in het bestuur.  Als 
penningmeester en bestuurslid streef 
ik er naar een waardevolle  bijdrage 
aan onze Vereniging van 
Gepensioneerden te leveren. 
 
Met vriendelijke groet, 
Nardi Boekestijn 
 
 

 
 
Saudi Aramco investeert in 
meerderheidsbelang van Sabic 
(NRC) 
 
27 maart 2019 
 
Het staatsolieconcern koopt hiermee 
een uitbreiding in de petrochemie. Het 
is de grootste overname in de 
geschiedenis van het Midden-Oosten. 
Het Saoedische staatsoliebedrijf 
Aramco betaalt meer dan 69 miljard 
dollar (zo’n 61,27 miljard euro) voor 
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een meerderheidsbelang van 70 
procent in Sabic, een tevens 
Saoedisch petrochemiebedrijf. Het is 
de grootste overnamedeal in de 
geschiedenis van het Midden-Oosten, 
meldt persbureau Bloomberg 
woensdag.  
De resterende 30 procent van Sabic 
wordt verhandeld op de markt. Aramco 
koopt het meerderheidsbelang over 
van het Saoedische staatsinves-
teringsbedrijf Public Investment Fund. 
Aramco wil de overname financieren 
met de uitgifte van obligaties. Voor de 
obligatieverkoop heeft het bedrijf al 
verschillende banken benaderd, meldt 
Bloomberg op basis van bronnen. Om 
obligaties te kunnen verstrekken, zou 
het staatsoliebedrijf voor het eerst 
sinds 1970 een financiëel overzicht 
openbaar moeten maken.  
“Sabic past strategisch goed bij 
Aramco”, stelt Abdulaziz M. Al-Judaimi, 
vicepresident bij Aramco. “Het biedt 
nieuwe mogelijkheden in de snel 
groeiende petrochemische sector”:  
 
Europees hoofdkantoor in Limburg 
 
Aramco produceert ongeveer 
eentiende van alle ruwe olie in de 
wereld. Deze overname betekent dat 
Aramco zich tevens gaat richten op de 
productie van brandstoffen en andere 
chemicaliën. Afgelopen zomer kocht 
de oliegigant ook al de Maastrichtse 
rubberproducent Arlanxeo.  
Sabic staat voor Saudi Arabian Basic 
Industries Corporation. Het Europese 
hoofdkantoor van Sabic is gevestigd in 
Sittard. Het bedrijf opereert in meer 
dan vijftig landen wereldwijd.  
 

Mislukte beursgang 
 
Vanaf 2016 werkte energiebedrijf 
Aramco aan de grootste beursgang 
ooit. Het bedrijf wilde 5 procent in de 
verkoop doen, à 100 miljard dollar. 
Kroonprins Mohammed bin Salman 
had de opbrengsten onder andere 
willen gebruiken voor zijn 
moderniseringsplannen. In juli 2018 
werd duidelijk dat de beursgang niet 
doorging. Destijds werd ook al bekend 
dat Aramco zijn oog had laten vallen 
op Sabic. De miljarden van de verkoop 
van Sabic vloeien naar het Saoedische 
staatsinvesteringsbedrijf, dit zorgt 
mogelijk voor een alternatieve 
financiering voor de hervormings 
plannen.  
 
(Bronnen: NRC en ANP ) 
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