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Verslag van de 8e Algemene Ledenvergadering  
 
Op 18 april 2019 in de Raaijberg Bergen op Zoom 

 
Aanwezig: 95 leden inclusief bestuur, bericht van verhindering: 22 leden 

1. Opening en vaststelling agenda 
Onze voorzitter, Jan Hellings, heet allen van harte welkom en dankt voor de grote 
opkomst. We starten met onze Algemene Ledenvergadering en in het 2e gedeelte van 
de vergadering is de informatiebijeenkomst van ons pensioenfonds SPF. Hierbij zijn 
ook de niet-leden uitgenodigd.   

Agenda wordt vastgesteld als voorliggend. 

2. Huishoudelijke zaken 
2.1 Vaststellen notulen van de 7e Algemene Ledenvergadering op 12 april 2018 
 Notulen akkoord. 

2.2 Jaarverslag 2018, verslag akkoord 
2.3  Financieel verslag 2018 
 Onze penningmeester, Jan van Es, geeft een toelichting op de cijfers. Het bedrag 

voor de contactdag is van SABIC ontvangen in 2019 
2.4 Verslag van de kascontrole commissie. Ria van Deursen en Lau de Smet hebben 

de financiële administratie gecontroleerd en in orde bevonden. Ze stellen voor 
het bestuur decharge te verlenen. Vergadering akkoord met applaus. Dank aan 
de kascontrolecommissie. 

2.5 Verkiezing bestuursleden  
 Aftredend zijn Nico Egelman, Jan van Es en John Pantekoek en niet herkiesbaar. 

Voorzitter Jan Hellings spreekt dank uit voor hun bijdrage aan VGSABIC en 
overhandigt een VVV-geschenkbon. Applaus van de leden. 

 Bestuur stelt voor Nardi Boekestijn te benoemen in het bestuur en hij gaat het 
penningmeesterschap op zich nemen. Vergadering met applaus akkoord. 
Dringende oproep om je aan te melden voor een bestuursfunctie omdat komend 
jaar weer 2 bestuursleden aftreden.  

 Het bestuur is nu als volgt samengesteld: 
Jan Hellings Voorzitter 
Thijs Koppers Secretaris 
Nardi Boekestijn Penningmeester 
Peter Broers Activiteiten 
Ab Drenth Webmaster, 2e penningmeester 
Ineke Pranger Activiteiten, 2e secretaris, KNVG 
Jac Raaijmakers Activiteiten  
Carla Ligtenberg Activiteiten 

 

2.6 Begroting 2019 en vaststelling contributie 



 

2 
 

 

Notulen ALV VGSABIC-IP  20190418 

 Nardi geeft toelichting op de begroting. Vergadering akkoord, contributie blijft  € 
15,- per jaar. 

2.7 Benoemen kascommissie 
 Lau de Smet is aftredend. Voor komend jaar zijn Ria van Deursen en Annie 

Vrijhoef benoemd. Simon Levie wordt de reserve. 
2.8 Activiteiten commissie 
 Jac Raaijmakers, geeft namens de activiteiten commissie, verder bestaande uit 

Carla Ligtenberg, Ineke Pranger en Peter Broers, een kort verslag. 
 De activiteiten commissie brengt eenmaal per kwartaal een PensioenPraat uit die 

met veel belangstelling gelezen wordt. Artikelen van de leden zijn van harte 
welkom. 

 Verder wordt er gewerkt aan een bijeenkomst in de buurt van Amsterdam vooral 
voor onze voormalige Borg Warner gepensioneerden die Bergen op Zoom toch 
wel erg ver vinden. 

 Daarnaast heeft het bestuur jaarlijks overleg met onze zustervereniging in 
Limburg, de VGSE 

2.9 Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) 
 Onze vertegenwoordiger bij de KNVG John Pantekoek geeft een overzicht van 

wat er speelt in de pensioenwereld. Na vandaag gaat Ineke Pranger de 
vergaderingen van de KNVG bezoeken. 

 Er bestaan 2 verenigingen van gepensioneerden: NVOG (Nederlandse 
Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden en de KNVG (Koepel van 
Nederlandse Verenigingen voor Gepensioneerden). KNVG is ooit ontstaan uit de 
NVOG maar het is nu tijd om de krachten te bundelen en er weer een organisatie 
van te maken om met één stem richting overheid te kunnen optreden. Begin juni 
2019 zullen beide verenigingen in hun ledenvergadering het fiat krijgen voor de 
fusie waardoor er een vereniging ontstaat die ca. 60.000 gepensioneerden 
vertegenwoordigt. 

 Tijdens de vergadering wordt een korte video getoond waarin Martin van Rooijen, 
nu 50Plus, nog eens uitlegt waarom er mogelijk gekort gaat worden door 
sommigen pensioenfondsen. 

 
Volgens het CBS hebben de Nederlanders op dit moment een totaal 
pensioenvermogen van 1700 miljard: het is het vermogen van 
verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen bij elkaar opgeteld. 
Er wordt dus niet zomaar gekort. In het Financiële Dagblad zei Corien Wortmann-
Kool, voorzitter van pensioenfonds ABP: 'Ik krijg af en toe de indruk dat 
deelnemers denken dat er een grote pensioenafslag aankomt. Zelfs als we aan 
het eind van het jaar op 80% staan met onze dekkingsgraad, dan betekent dat bij 
een pensioen van 700 euro per maand een korting van 7 euro. 
Alle paniek ten spijt, is een pensioenkorting niet het grootste pensioenrisico dat 
we lopen. Zorgelijker is de versobering van regelingen die al jaren aan de gang is 
en ook nog wel even aanhoudt. Hoe de komende pensioenhervormingen uit 
zullen pakken, is op dit moment onzeker. Maar het is heel aannemelijk dat de 
toekomstige pensioenen minder riant zullen zijn dan we in het verleden gewend 
waren. Er zullen meer verantwoordelijkheden en risico’s bij het individu komen te 
liggen! 
Na dit 1e gedeelte voor de leden VGSABIC-IP is er een pauze en zullen ook niet-
leden ons vergezellen voor de informatiebijeenkomst pensioenfonds SPF. 
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3. Informatiebijeenkomst deelnemers Pensioenfonds SPF  

Willem Grin en Arthur Smit, bestuursleden SPF geven de presentatie. Mark Gerards, 
communicatiemedewerker van DPS (DSM Pension Services) verzorgt de 
ondersteuning. 
 
Pensioenregeling wijzigingen per 1-1-2019: 
• Pensioen rekenleeftijd is nu 68 jaar 
• Opbouwpercentage toekomstige opbouw van 1,738 naar 1,875% 
• 10 jaarstermijn bij gemiste toeslag geschrapt 
• Bijzonder partnerpensioen terug naar de deelnemers als ex-partner eerder overlijdt 
 
Pensioenregeling SPF 
Tijdens de presentatie wordt een animatie video afgespeeld. Deze is ook te zien op de 
website http://www.spf-pensioenen.nl/ downloads – video’s 
 
Organisatie SPF 
Per 1 januari 2019 is Pascal Wolters aangetreden als onafhankelijk voorzitter SPF  
Het bestuur van SPF bestaat verder uit 4 vertegenwoordigers van SABIC (2 uit BoZ en 
2 uit Limburg), 2 voor werknemers en 2 voor de gepensioneerden. Daarnaast nog 2 
externe professionals. 
Het Verantwoordings Orgaan (VO) heeft uit iedere geleding 2 personen. 
Verder is er een “Raad van Toezicht” bestaande uit 3 personen 

★ Zij moeten toezicht houden op: 
• Het beleid 
• Adequate risicobeheersing 
• Evenwichtige belangenafweging 

★ Adviseren en rapporteren van bevindingen aan het bestuur 
★ Mede beleidsbepalend vanwege goedkeuringsrechten 
★ Afleggen verantwoording aan het VO en de werkgever 

 
Aantallen deelnemers en vermogen eind 2018 
Actieven 3410 (41%), Gepensioneerden 3060 (37%) en slapers 1828 (22%) 

 
SPF 2018: dekkingsgraad (DG) 
Heeft SPF genoeg geld in kas om alle pensioenen te betalen, nu en in de toekomst? 
 
Dekkingsgraad = 𝑽𝒆𝒓𝒎𝒐𝒈𝒆𝒏

𝑽𝒆𝒓𝒑𝒍𝒊𝒄𝒉𝒕𝒊𝒏𝒈𝒆𝒏
 

 
De invloed van rente op de verplichtingen: 
★ € 905 nu met een rente van 1,0% = € 1000,- over 10 jaar 
★ € 781 nu met een rente van 2,5% = € 1000,- over 10 jaar 
 
Rekenvoorbeeld waarin vermogen € 1000,- bedraagt: 
★ 1,0% rente Þ dekkingsgraad is 1000/905 = 110% 
★ 2,5% rente Þ dekkingsgraad is 1000/781 = 128% 
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DG is rentegevoelig; de laatste jaren is de rente sterk gedaald van 4% naar +/- 1%. Dat 
is zeer nadelig voor de dekkingsgraad 
De Beleids-dekkingsgraad (BDG) is het gemiddelde van de laatste 12-maandelijkse 
nominale dekkingsgraden (DG). 
Bij een BDG > 127 % mag er volledig geïndexeerd worden. 
Is de BDG tussen 110% - 127% mag gedeeltelijk geïndexeerd worden en beneden 110% 
geen indexatie en zelfs kans op korten. 
 
Toeslag gepensioneerden/slapers en koopkrachtverlies 
Sinds 2008:  
Prijsstijging: 15,17% 
Gepensioneerden/slapers SPF: indexatie 2,7%, koopkrachtverlies 12,47% 
Gepensioneerden/slapers SABIS-IP: indexatie 12,81%, koopkrachtverlies 2,36% 
 
Beleggingsmix: hoe en waarom: 
Beleggingen worden gebaseerd op: 

★ Risicoprofiel; balans tussen risico en rendement 
★ Risico bereidheid onderzoek van 2018 
★ Voldoende kapitaal om pensioen te kunnen uit betalen 
★ Voldoende rendement om toeslagen te kunnen verlenen. 

De beleggingsmix van SPF is als volgt: 
★ Vastrentende waarden 56,6% 
★ Aandelen 29,9% 
★ Onroerend goed 9,5% 
★ Alternatieve en overige beleggingen 4% 

 
Beleggingsmix is vergelijkbaar met andere fondsen. SABIC heeft nog relatief veel 
actieven t.o.v. gepensioneerden en dat is gunstig voor het herstel vermogen. 
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SPF 2019, recente ontwikkelingen 

★ Nieuw pensioencontract 2019-2023 
★ Nieuwe uitvoeringsovereenkomst 2019-2023 
★ Nieuwe dienstverleningsovereenkomst 2019-2023 
★ IORP II, Europese Pensioenrichtlijn 
★ Deelnemers onderzoek april/mei 2019 
★ Nettopensioenregeling 1 juli 2019 
★ Maart 2019: DG=108,6% en BGD=111,8% 

 
Voor alle pensioenvragen:  
Pension Desk SPF tel: 045 5788100 of Email: info.pensioenfondssabic@dsm.com 
Antwoord in de regel binnen 3 dagen maar bij complexere vragen 10 – 15 dagen.  
 

 
Voorzitter VGSABIC-IP, Jan Hellings, sluit de vergadering af met veel dank aan de 
duidelijke informatie van SPF.  
 
Hierbij wordt aan de bestuurs-vertegenwoordigers van SPF een brief overhandigd. In 
deze brief beschrijven wij dat het toekennen van inhaalindexatie, zoals door het bestuur 
SPF besloten, onevenwichtig is. Niet alleen door het verschil tussen Limburgse en BoZ 
gepensioneerden maar ook voor jonge deelnemers aan het pensioenfonds. Het bestuur 
van SPF zal op onze brief terugkomen. 

 
 
 
Aansluitend borrel en buffet. 

 
 

 
 
 

Thijs Koppers 
Secretaris VGSABIC-IP 
20190605 


