
Vereniging Gepensioneerden SABIC-IP

Algemene Leden Vergadering 2022

Welkom

7 april 2022

Corona is nog niet helemaal weg: Houd afstand



Vereniging Gepensioneerden SABIC-IP

Agenda:

09.30 - 10.00: Ontvangst
10.00 – 10.15: Opening door voorzitter
10.15 – 10.45: Huishoudelijke zaken
10.45 – 11.00: Wijziging statuten, stemming
11.00 – 11.15: Samenstelling bestuur VG SABIC
11.15 – 11.45: Update commissies, communicatie, activiteiten, KG
11.45: Einde ALV gedeelte

12.00 – 13.00: Lunch
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Contactdag

13.00 : Vervolg met SABIC Contactdag
13.00 – 13.45: Muziek en presentatie Peter Mathijssen en kwartet
13.45 – 14.45: Presentatie Pensioenfonds SPF
14.45: pauze 

15.00 – 16.00: Presentatie Site Manager Rutger Bosch
16.00 – 16.30: Terugblik GE BoZ 50 jaar en VGSABIC 10 jaar
16.30: Gezellig samenzijn met een drankje
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Opening door voorzitter Jan Hellings

- Eerste bijeenkomst na uitbraak Corona
- Gekozen voor ALV en Contactdag samen te doen
- Nieuwe pensioen wetgeving in de maak (Wtp= Wet toekomst 

pensioenen)
- Gepensioneerden iets meer inspraak oa via vertegenwoordigers in het 

bestuur van SPF en het VO, de KG en hoorrecht voor de VG
- De Koepel Gepensioneerden is het resultaat van een fusie tussen 

KNVG en NVOG op 1-1-2020
- Vanmiddag wordt tijdens de SPF presentatie dieper ingegaan op de 

Wtp
- Helaas zijn ons ook weer ex-collega’s ontvallen.

Ik noem ze in willekeurige volgorde
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Huishoudelijke zaken:

- Notulen vorige vergadering Carla Ligtenberg
- Jaarverslag secretaris: Carla Ligtenberg
- Financieel verslag: Nardi Boekestijn
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Kascommissie:

Commissie 2022: Simon Levie
John Pantekoek

Aftredend: Simon Levie

Voorstel Commissie 2023:
John Pantekoek
Jan van Es

Vacature reserve:

Voorstel contributie:
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Voorstel tot wijziging van de statuten

In verband met de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen [WBTR], die per 1 juli 2021 in werking is getreden, 
wordt voorgesteld de volgende clausule in de statuten op te nemen:

Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij de continuïteitscommissie of de 
door deze commissie aan te wijzen personen. Voor de gedurende deze periode te verrichten bestuursdaden worden 
de aangewezen personen met een bestuurder gelijkgesteld.



Vereniging Gepensioneerden SABIC-IP

Voorstel Continuïteitscommissie, op te nemen in het Huishoudelijk Reglement

Art. 6.3
De continuïteitscommissie bestaat uit ten minste twee leden die door de Algemene Vergadering 
worden gekozen. De zittingsduur van de commissieleden is niet gebonden aan een limitatie. 
Jaarlijks worden de leden van de continuïteitscommissie genoemd in de Algemene Vergadering. 
Nieuwe leden van de continuïteitscommissie worden door de Algemene Vergadering benoemd. 
Aan de continuïteitscommissie komen in geval van belet of ontstentenis van alle bestuursleden 
tijdelijk alle bestuurstaken en bestuursbevoegdheden toe; of deze commissie kan bepalen aan 
welke personen deze taken en bevoegdheden toekomen. 
Voor de gedurende deze periode te verrichten bestuursdaden worden de leden van de 
continuïteitscommissie of de door de continuïteitscommissie aangewezen personen met een 
bestuurder gelijkgesteld. 
In geval van ontstentenis van alle bestuursleden is de continuïteitscommissie gehouden 
op het moment dat zij in de bestuursbevoegdheden treedt zo spoedig mogelijk een 
Algemene Vergadering bijeen te roepen.
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Tevens wordt in verband met de continuïteit van het Bestuur en Commissies van de Vereniging voorgesteld 
de volgende artikelen op te nemen in de statuten:

Artikel 13, lid 5
Indien het bestuur dit nodig acht, kan een aftredend bestuurslid aan het eind van de maximale zittingstermijn, 
na 1 jaar wederom worden gekozen voor een nieuwe termijn.

Artikel 13, lid 6
Voor het geval en voor zolang dat voor een bestuurslid aan het eind van zijn/haar, al dan niet maximaal 
verstreken, zittingstermijn nog geen vervanger is benoemd, kan dit bestuurslid in zijn/haar functie 
als zodanig aanblijven.

Voorstel tot wijziging van de statuten, vervolg
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Tenslotte wordt in verband met een goed werkbaar nut van het stemmen over een besluit tot statutenwijziging 
van de vereniging  voorgesteld de tekst van artikel 24, lid 3 te vervangen door:

Artikel 24, lid 3
Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen van de 
aanwezige of vertegenwoordigde leden van de in lid 1 opgeroepen algemene vergadering.

Voorstel tot wijziging van de statuten, vervolg

stemming
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Samenstelling Bestuur:

Vanwege corona kon niet via de ALV afscheid genomen worden van aftredende bestuursleden.
Afgetreden waren:

Thijs Koppers
Ab Drenth
2022: John Hendriks, gestopt om gezondheids redenen

Nieuwe leden via digitale ALV:
2021: Peter van Damme
2021: Arthur Smit
2021: herbenoeming Jan Hellings voorzitter

Statutair aftredend 2022:
Peter Broers
Ineke Pranger
Jac Raaijmakers

Aftredend en herkiesbaar 2022:
Nardi Boekestijn

Voorstel nieuwe leden:
???????????

Gebruiker
Notitie
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Nieuwe samenstelling bestuur:

Jan Hellings voorzitter, lid van Verantwoordings Orgaan SPF
Nardi Boekestijn penningmeester
Carla Ligtenberg secretaris, lid communicatie commissie
Peter van Damme lid, vertegenwoordiger bij KG
Arthur Smit lid, pensioen deskundige

Jac Raaijmakers vice-voorzitter, redacteur PensioenPraat, lid communicatie commissie

We hopen op nieuwe kandidaten

NB: Jac Raaijmakers wil  in functie  blijven indien nieuw artikel statuten ( 13.6 ) 
wordt aangenomen, tot opvolger is gevonden
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Rooster van aftreden:

Situatie 2022

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

c

voorzitter Jan Hellings gekozen herkozen Jan

penningmeester Nardi Boekenstijn gekozen herkozen Nardi

vice-vz Jac Raaijmakers herkozen herkozen Jac

KG Ineke Pranger herkozen herkozen Ineke

lid Peter Broers herkozen herkozen Peter

lid John Hendriks gekozen

secretaris Carla Ligtenberg gekozen herkozen herkozen Carla

lid Arthur Smit gekozen Arthur

lid, KG Peter van Damme gekozen Peter
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Update commissies:

Activiteiten Jac Raaijmakers

Communicatie Jac Raaijmakers
PensioenPraat, website, nieuwsflits

Verantwoordings Orgaan SPF Jan Hellings

Koepel van Gepensioneerden Ineke Pranger
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PensioenPraat

COLOFON

contact: pensioenpraat@vgsabic.nl

Redactie:

Peter Broers

Carla Ligtenberg

Ineke Pranger

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.

Zoals te zien bestaat de redactie momenteel
uit 4 personen.
Drie van de vier treden statutair af omdat hun
termijn van 3x3 jaar is verstreken.

Willen we ons kwartaal bulletin handhaven dan 
is het noodzakelijk dat we nieuwe mensen krijgen.

Om dit naar behoren te kunnen doen is onderdeel zijn
van het bestuur van groot belang.

Wie ??????????
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Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds

Het VO van SPF bestaat uit 6 personen:

2 op voordracht door de werkgever
2 gekozen vanuit de werknemers
2 gekozen vanuit de gepensioneerden

Het VO heeft de bevoegdheid om een oordeel te geven 
over het handelen van het bestuur. Dat oordeel staat in 
het SPF jaarverslag

Het VO heeft een aantal adviesrechten 
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Het VO

Het Pensioenakkoord:

• Transitieplan
De sociale partners maken een voorlopige keuze
De VG heeft een hoorrecht voor de definitieve keuze wordt gemaakt
Namens onze VG gaan Arthur Smit en Peter van Damme overleggen met
de VGSE in Geleen of onze rechten gewaarborgd zijn

• Implementatieplan
SPF aanvaard de opdracht (wel of niet) na toetsing
Het VO heeft hierbij een verzwaard adviesrecht

• Communicatieplan
Deelnemers krijgen persoonlijk inzicht over verwacht pensioen voor en na de overgang
incl. mogelijke compensatie
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Bronnen: Koepel Gepensioneerden, FD, NRC, Telegraaf) Ineke Pranger – 7 April 2022



WIE?

➢ Vereniging met gepensioneerde vrijwilligers uit bedrijfsleven, 
overheid en maatschappelijke organisaties op nationaal en deels 
internationaal niveau (o.a. lid AGE, EU org.); 80 onafhankelijke 
seniorenverenigingen

➢ Verbonden met ondernemings- en bedrijfstakpensioenfondsen, 
verzekeraars

➢ Samenwerking met Federatie Algemene Seniorenverenigingen (Fasv) 
en seniorenorganisaties als  KBO-PCOB, NOOM,ANBO) 



DOEL

Opkomen voor de belangen van 3 miljoen 

pensioengerechtigden en degenen die na ons 

komen, wel/niet aangesloten bij pensioenfondsen

Focus:

➢Pensioenen (jouw loon voor later) en AOW
➢Zorg, Welzijn & Wonen (Ineke)
➢ Inkomen en Koopkracht(John Pantekoek)



WAT WIL KG ?

➢Snelle indexatie, ook tijdens overgangsperiode naar 
het nieuwe stelsel

➢Eerlijk overstappen naar het nieuwe stelsel

➢Meer zeggenschap gepensioneerden

➢Meer koopkracht compensatie

1800 miljard €



WAT DOET VG-SABIC?

1. Bijwonen vergaderingen van KG Regio Zuid/informatie delen tussen
leden van de aangesloten verenigingen (4x per jaar)

2. Deelnemen aan de landelijke KG vergaderingen elk kwartaal

3. Landelijke ontwikkelingen volgen

4. Verslag in Pensioenpraat



TIJDSLIJN NIEUW PENSIOENSTELSEL

Advies
Raad van 
State

Afspraken
arbeidsvw

Invoering
Naar
pensioen-
uitvoerders

Q1, 2022            1-4-2022                          1-1-2023                     1-1-2025             1-7-2025              1-1-2027

Consultatie
en test

Wetsvoor
stel naar
2e Kamer

Wet 
gaat
in?

Eerder invoeren
mag



SITUATIE NU

➢Verschil in aanpak van seniorenorganisaties (Stichting
Pensioenbehoud, KBO-Brabant, e.a.) => hoger beroep 21 april

➢Afsplitsing KBO-Brabant, activistischer. KG diplomatie =>
pensioenen pas gekort als BDG onder 90% komt (was 104%); 
indexatie vanaf 105% (was 110%). 
Mag per 1 juli 2022 bij akkoord met nieuwe stelsel, met
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022!

➢Pensioen politieke discussie in Tweede Kamer door 
leden met weinig kennis van pensioenzaken! 
Zij beslissen wel over ons pensioen.

➢Pensioenakkoord via kabinet, vakbonden, werkgevers
voor werknemers. Vakbonden komen niet op voor
senioren.



SITUATIE NU

➢Berekeningen van wetenschappers: inhaal-/indexatie voor nu en
40+ jaar is mogelijk. Nieuwe stelsel ingewikkeld en niet
transparant. Weinig gehoor bij overheid en SER! 

➢ Indexatie nu afhankelijk van rekenrente uit 2007 
➢Rol DNB? Pensioenfondsen zijn alleen uitvoerders!
➢Nadruk teveel op jong en oud in politiek (te lage premies betaald

=> rond € 100 miljard van oud naar jong gegaan)
➢Geen inspraak bij overgang naar het nieuwe stelsel (geen

individueel bezwaarrecht)
➢ Daling koopkracht

➢ Wetsvoorstel nu niet acceptabel voor
seniorenorganisaties.



NAAR NIEUW STELSEL

➢ Gezamenlijke pensioenpot opgeknipt in 
persoonlijke potjes per deelnemer (hoe verdeeld?)

➢ Hoeveel pensioen? Hangt af van opgebouwde vermogen, 
financiële markt en het genomen risico. Indeling naar 
leeftijdscategorieën (cohorten) => ouderen gezien als 
risicomijdender? 

➢ Opbouw pensioen in jonge jaren weegt zwaarder dan op 
latere leeftijd.

➢ Blijft AOW hetzelfde? (koppeling minimumloon, ouderen 
mee laten betalen aan verhoging AOW….?)



HOE VERDER?
KG houdt extra ALV op 13 april a.s. => besluit over strategie:

➢ Breed front met zelfde eisen van andere seniorenorganisaties en 
vakbonden =>meer lobby naar Tweede en Eerste Kamer – focus 
op einde achterstand koopkracht, geven van (inhaal-)indexatie 
nu en straks

➢ Gebruik media als radiospots, opiniemakers, persconferentie, 
KG voorzitter actief op Twitter

➢ Organiseren van manifestatie (zijn senioren en jongeren 
actiebereid?)

➢ Mogelijke juridische procedure (dagvaarding al voorbereid)
➢ Aanleg actiekas



Bedankt voor jullie aandacht! 
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I.v.m. afstand houden dit jaar GEEN groepsfoto

Gezamenlijke lunch tot 13.00 uur


