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Dagelijks worden we geconfronteerd 
met zaken die direct of indirect met ons 
pensioen te maken hebben. Diverse 
“geleerden” verschillen soms 
hemelsbreed van mening. Sommigen 
vinden het heel goed dat er een 
conservatief beleid wordt gevoerd, en 
voor anderen zoals oud-minister 
Dijsselbloem gaat het beleid nog niet 
ver genoeg. Weer anderen vinden dat 
het nu welletjes is geweest met het 
beknotten van de pensioenen en de 
vermindering van onze koopkracht en 
zijn van mening dat er een ruimer beleid 
met name richting de rekenrente moet 
worden gevoerd.  
Ook binnen de KNVG waar wij lid van 
zijn wordt hierover volop gesproken. 
Verder in deze uitgave kunt u daar meer 
over lezen. Op dit moment wordt door 
KNVG/NVOG gekozen voor de weg van 
het overleg met de overheid via een 
klankbordgroep van gepensioneerden, 
senioren en jongeren. Anderen zoals de 
Stichting Pensioenbehoud en de 
Stichting Pensioenverlies zijn al 
begonnen met gerechtelijke stappen 
tegen de overheid. U merkt dat de 
gepensioneerden zich meer en meer 
gaan roeren en mee willen praten over 
dit onderwerp. Wij als Vereniging van 
Gepensioneerden van SABIC blijven 
nauw betrokken bij deze problematiek 
door onze vertegenwoordiging in de 
KNVG en wachten het overleg even af 
tussen overheid en KNVG.  

Via PensioenPraat en onze jaarlijkse 
bijeenkomsten zullen we u op de 
hoogte houden van de ontwikkelingen. 
 
De redactie. 

 
Met pensioen! Voor de één een 

zegen, voor de ander een 

straf.....? 
 

 
 

Etty Jourdain woonde met zijn gezin op 
Curacao, waar hij destijds bij  Shell 
werkte. Toen de Shell daar stopte, 
besloot hij naar Nederland te vertrekken 
om werk te vinden. Dat vond hij en hij 
trad op 1 februari 1990 bij het 
toenmalige GEP in dienst als operator 
bij BPA-I en daarna bij BPA-II. Hij had 
het naar zijn zin, zijn vrouw kreeg ook 
een baan en het ging hem goed, tot hij 
op 1 augustus 2018 met Pensioen 
mocht gaan. Aan een carrière in de 
chemie kwam een einde na 28 ½ jaar. 
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Rien Vreeke woont met zijn vrouw (de 
kinderen zijn al uit huis) in een twee-
onder-een kap woning uit begin 1900, 
met mooie oude elementen. Voor zijn 
militaire dienstperiode volgde hij een 
opleiding A-verpleegkunde in zieken-

huis Lievensberg (nu Bravis) in Bergen 
op Zoom. Daarna werkte hij als 
dienstplichtige bij de Marine, waarvan 1 
jaar in het Marine hospitaal.  Na zijn 
dienstplicht volgde hij een opleiding B-
verpleegkundige / psychiatrisch 
verpleegkundige en vervolgens de 
kaderopleiding voor leidinggevenden bij 
psychiatrisch ziekenhuis Vrederust 
(GGZNWB). Per  1 augustus 1988 trad 
hij in dienst bij GE-Plastics (nu SABIC) 
bij de toenmalige Medische Dienst 
(tegenwoordig ARBO dienst). Al vrij 
snel volgde hij de bedrijfsverpleeg-
kundige opleiding in Nijmegen en 
diverse aanvullende cursussen. In 
totaal heeft hij naar eigen zeggen bijna 
30 jaar, met heel veel plezier, bij GE-
Plastics/SABIC gewerkt. Hij ging op 1 
juli 2018 officieel met pensioen. 
Aan beide voormalige werknemers 
stelden we dezelfde vragen en kwamen 

tot de conclusie dat met-pensioen-gaan 
niet voor iedereen het zelfde uitpakt. 
 
Hoe is jullie het afgelopen jaar als 
“pensionado” bevallen? 
Etty: ”voor mij is het tegengevallen. Ik 
kwam thuis in een leeg huis. Mijn vrouw 
werkt nog en mijn zoon woont in 
Curacao, dus dan zit je daar tussen vier 
muren en wat moet je doen? Ik hou 
helemaal niet van tuinieren en dan ga je 
maar wat doen om iets te doen te 
hebben. Ik doe de boodschappen en 
kook het eten en dat is het dan”. 
Rien :”Goed! Ik heb me er wel op 
voorbereid alhoewel ik geen plannen 
heb gemaakt. Ik heb veel hobby’s: mijn 
huis, mijn tuin en fietsen, samen met 
mijn vrouw, die al 4 jaar thuis is” 
 
Wat mis  je het meest? Of mis je je 
werk niet? 
Etty: ”het meest mis ik de regelmaat van 
iedere dag werken en de contacten met 
collega’s. Ik heb geen echte hobby’s 
dus voel ik me wat verloren alleen thuis. 
Als je vanuit Curacao naar Nederland 
vertrekt dan neem je je voor om straks, 
als je met pensioen bent, weer terug te 
gaan, maar dat blijkt toch nog niet zo 
eenvoudig als je toen dacht. Bovendien 
werkt mijn vrouw nog, dus dat is 
voorlopig niet aan de orde. Misschien 
mettertijd”. 
Rien:”  als ik iets moet noemen, dan zou 
dat het ritme-van-iedere-werkdag zijn, 
maar ook daar was ik snel aan gewend. 
Ik heb nog veel contact met oud-
collega’s en blijf op de hoogte van hun 
wel en wee. Maar voor de rest mis ik 
niets. Het is alleen maar genieten 
geblazen, met vrouw, kinderen en mijn 
4 kleinkinderen”. 
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Was je pensioenuitkering wat je er 
van had verwacht? 
Etty: “Ja, ik denk het wel, ik heb ook 
gekeken op mijn pensioen.nl. Verder 
heb ik gesproken met mensen die hier 

meer vanaf weten en ook enkele 
gepensioneerden”. 
 
Rien: ”Ik heb me er goed op voorbereid. 
Een jaar van te voren ben ik gaan 
bekijken wat me te wachten stond op 
financieel gebied. Ben ook naar 
bijeenkomsten geweest die worden 
gehouden voor mensen die met 
ensioen gaan. Het enige wat mij is 
tegengevallen, of wat ik een puntje van 
aandacht vind voor het Pensioenfonds 
is, dat ik nooit van te voren, op papier, 
het exacte pensioenbedrag mocht 
ontvangen. Je weet dat dus pas als je 
echt voor de eerste keer je pensioen 
ontvangt”.  
 
En nu: klaar voor een verdere 
toekomst als pensionado? 

Etty: “Vooralsnog werd ik begin juli door 
mijn voormalige baas gevraagd om 
tijdelijk terug te komen werken en ook 
vorige week ben ik weer voor tijdelijk 
“opgeroepen”.  Het doet me goed en ik 
ben weer onder de mensen. Ik zie het 
als een mazzeltje en het betekent dat ik 
goed mijn werk heb gedaan, anders 
vragen ze mij niet terug. Daarna zien we 
wel. Wellicht, en dat ligt nog steeds in 
de planning, gaan we op termijn terug 
naar Curacao, waar mijn zoon ook 
woont”. 
 
Rien: “Ja hoor, doen wat je wilt op tijden 
dat je wilt. We hebben een fijn gezin, 
veel vrienden en kennissen, dus dat zit 
wel snor!” 
 

OPROEP: 
 
Elke vereniging, dus ook de onze, 
heeft mensen nodig die de kar 
trekken. Binnen ons bestuur hebben 
we een rooster van aftreden en begin 
volgend jaar hebben we weer een 
paar nieuwe mensen nodig. 
 

 
 
Voelt U zich geroepen om uzelf 
kandidaat te stellen, meld u zich dan 
bij één van de bestuursleden. 
Tijdens de ALV begin volgend jaar 
worden de verkiezingen gehouden. 
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In september nam VG SABIC deel aan 
twee vergaderingen, een van de KNVG 
(Koepel van Vereniging van 
Gepensioneerden) en een van de 
NVOG (Koepel Nederlandse 
Vereniging van Organisaties van 
Gepensioneerden). Er werd o.a.  
gesproken over de voorgenomen fusie. 
De statuten, het huishoudelijk 
reglement en een communicatieplan 
werden goedgekeurd. Midden 
november volgt bekrachtiging door de 
notaris. De nieuwe vereniging gaat 
Koepel Gepensioneerden (KG) heten.  
Vanaf 1 januari 2020 wordt gestart met 
een bestuur van tenminste 6 personen: 
3 van KNVG en 3 van NVOG. Tot die 
tijd zal Jaap van der Spek, voorzitter 
NVOG zich bezig houden met de 
externe relaties, bijvoorbeeld naar de 
pers. 
 
Actie Stichting Pensioenbehoud, 
KBO en VVG-PGB:  
Stichting Pensioenbehoud is op eigen 
initiatief samen met KNVG-leden KBO 
Brabant en VVG-PGB een actie gestart 
om een rechtszaak tegen de overheid 
te beginnen, omdat:  
 
1. de huidige pensioenregeling in 
Nederland in strijd zou kunnen zijn met 
de Europese richtlijn en daarom 
mogelijk onwettig. De regering eist dat 
de pensioenfondsen met de zeer lage 

rekenrente hun verplichtingen 
berekenen voor de komende 60 jaar, 
terwijl de pensioenfondsen  goede 
rendementen maken en hier niet mee 
mogen rekenen. Deze rekenregels zijn 
bepaald door onze regering en De 
Nederlandse Bank (DNB), 
toezichthouder. Onze regering wijst de 
Europese Centrale Bank (ECB) als 
schuldige aan. Alle landen in de 
Eurozone hebben te maken met 
hetzelfde ECB-beleid. Alleen Nederland 
heeft in zijn wetgeving voor 
pensioenfondsen gekozen voor een 
rekenrente die de opbouw en indexatie 
van werknemers en gepensioneerden 
al 10 jaar doet verdampen.  
 
2. er wordt gemeten met twee maten. 
De pensioenfondsen staan onder 
nationaal toezicht en moeten rekenen 
met de lage rekenrente. Voor 
verzekeraars geldt dit niet. Zij mogen 
hun verplichtingen berekenen volgens 
de hogere Europese rekenrente. Dat 
betekent, dat de verzekeraars een flink 
concurrentievoordeel hebben bij het 
aanbieden van pensioenvoorzieningen.  
 
3. er tijdens de onderhandeling over het 
pensioenakkoord door de sociale 
partners (lees: vakbonden) niets is 
afgesproken over een aanpassing van 
de rekenrente en de commissie 
Parameters (ook wel genoemd 
“commissie Dijsselbloem”) heeft 
voorgesteld om de rekenrente nog 
verder te verlagen. Zo worden de 
werkelijke rendementen en reserves 
nog hoger en vinden pensioenkortingen 
versneld plaats en is indexering bij de 
meeste fondsen dan helemaal niet 
meer aan de orde. N.B.: Het advies van 
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de commissie Dijsselbloem werd direct 
overgenomen door minister Koolmees 
en DNB (toezichthouder) en wordt per 
2021 ingevoerd!  
 
4. De logica van de lage rekenrente ver 
te zoeken is. (zie voorpagina). Bij het 
vaststellen van de premie die u moet 
betalen als u pensioen opbouwt, wordt 
ervan uitgegaan dat die premie 
winstgevend wordt belegd.  
Meer informatie vindt u op de site van  
KNVG, www.knvg.nl  
 
Tot 2007 werd de premie berekend met 
een verwacht rendement van 4% en 
daarna daalde dat geleidelijk tot iets 
meer dan 2,5%. Als u altijd 
pensioenpremie heeft betaald met een 
ingebouwd verwacht rendement van 
2,5 tot 4% en als het pensioenfonds 
altijd een gemiddeld rendement heeft 
gerealiseerd van méér dan 4%, dan zou 
u mogen verwachten dat u krijgt wat u 
is beloofd. Als voor de berekening van 
de verplichtingen van pensioenfondsen 
dezelfde rekenrente zou worden 
gehanteerd als voor het vaststellen van 
de premie (2,5% dus), is er ook niets 
aan de hand. Dan stijgen de reserves 
van onze pensioenfondsen naar 25 tot 
30% en dan krijgt u jaarlijks de 
prijsstijgingen gecompenseerd. Maar 
een dergelijke aanpassing wil onze 
regering niet, zogenaamd omdat een 
hoger rekenrendement voor het 
pensioenvermogen jongeren zou 
benadelen.  
 
Dat is echter alleen maar waar als het 
werkelijk behaalde rendement lager 
is dan die 2,5%!  Hierbij worden ook 
de ouderen benadeeld. 

En als dat zich werkelijk zou voordoen, 
kan het rekenrendement ook weer 
aangepast worden. De regering houdt 
de deur van de rekenrente echter stevig 
op slot en de vakbonden hebben het 
Pensioenakkoord niet benut om die 
deur te openen.  
Wilt u deze kwestie volgen, kijk af en toe 
eens op www.gepensioneerden.nl of 
www.knvg.nl 
 
Deelname aan deze actie door KNVG 
en NVOG werd in de vergadering 
besproken. Vooralsnog kiest het 
bestuur van KNVG/NVGO nog niet voor 
deze weg en wil eerst zien of zij er met 
overleg en onderhandeling uit kunnen 
komen. Deze zomer werd ook een brief 
naar de SER gestuurd met het verzoek 
om ook de gepensioneerden in de 
discussies te betrekken en hen te laten 
meepraten. KNVG/NVOG hebben meer 
dan 300.000 leden, meer dan de 
vakbonden!  
 
Wordt ongetwijfeld vervolgd. 
 
 

 
 

http://www.gepensioneerden.nl/
http://www.knvg.nl/
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Wie langdurige zorg nodig 
heeft, moet daarvoor vaak diep 
in de buidel tasten.  
 
In opdracht van KNVG, NVOG, FASv, 
KBO-PCOB en NOOM werd een 
onderzoek gedaan naar de kosten voor 
de zorg van ouderen. De eigen bijdrage 
kan oplopen tot boven de €1100 per 
maand voor mensen met AOW en een 
aanvullend pensioen van bruto € 600 
(per maand).  
De senioren- en gepensioneerden- 
organisaties maken zich zorgen over de 
hoge eigen bijdrage volgens de Wet 
Langdurige Zorg (Wlz). Er zijn signalen 
dat mensen zorg mijden en vasthouden 
aan de veel beter betaalbare zorg via de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(Wmo) en zo wellicht niet de juiste zorg 
krijgen. Daarnaast merken zij dat 
mensen die een beroep moeten doen 
op de Wlz naast de emotionele en 
fysieke belasting ook nog worden 
geconfronteerd met een grote financiële 
belasting. Dat betreft zowel 
alleenstaanden die naar een instelling 
verhuizen, als mensen die Wlz-zorg 
thuis ontvangen, en paren waarvan één 
van de twee naar een zorginstelling is 
verhuisd.  

Daarom de vraag aan het kabinet om 
maatregelen ter demping van de forse 
kosten die senioren moeten maken als 
ze aangewezen zijn op langdurige zorg!  
Bronnen: Stichting Pensioenbehoud, 
KNVG-NVOG, brief Ballast Nedam, FD.  
 
Meer informatie vindt u op de site van 
KNVG,  
http://www.knvg.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nominale dekkingsgraad per eind 

augustus:  98,9 % 

Beleid dekkingsgraad per eind augustus: 

108,0 % 

 

voor nadere details en uitleg: 

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

COLOFON 

 
contact: pensioenpraat@vgsabic.nl 
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