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Beste Leden, 
 
Zoals in de vorige PensioenPraat 
medegedeeld door Jac Raaijmakers, 
heb ik deze zomer de taken van Jac 
overgenomen in het bestuur en wil Jac 
bij deze hartelijke danken voor de ins en 
outs die hij mij heeft gegeven. Voor een 
aantal van jullie die mij niet kennen: ben 
van juli 1971 tot eind 1996 bij GE in 
dienst geweest en het overgrote deel bij 
GE Plastics in Bergen op Zoom. Met 
veel genoegen kijk ik nog steeds terug 
op de bijna 25 jaar in Bergen op Zoom 
en de groei van het bedrijf te hebben 
mee mogen maken. In deze 
PensioenPraat de gebruikelijke 
rubrieken met zeker ook aandacht voor 
de Wet toekomstig pensioen (Wtp). 
Graag ook jullie aandacht voor de 
feestelijke borrel op vrijdag 25 
november ter gelegenheid van het 10 
jarig bestaan van onze vereniging. We 
hopen dat velen van jullie aanwezig 
zullen zijn. We sturen nog een bericht 
eind oktober waarbij de aanwezigheid 
kan worden bevestigd.. 

Tenslotte: suggesties van jullie kant die 
leiden dat de PensioenPraat nog beter 
aan jullie wensen tegemoet komt, 
aarzel niet en laat ons weten. 

 
Toine Matthijssen. 

 
 

Beste leden, 
 
Vorige keer schreef ik over de 
VerantwoordingsOrgaan (VO) verkie-
zingen en of jullie mij weer wilden 
steunen. Jullie hebben waarschijnlijk 
gemerkt, dat er geen verkiezingen zijn 
geweest. Het bleek, dat ik de enige 
kandidaat was en derhalve weer zitting 
kan nemen in het VO van SPF SABIC 
de komende jaren. Ik zal proberen jullie 
belangen op pensioengebied daar te 
blijven behartigen. 

 
Het is nog steeds warrig in pensioen-
land t.a.v. de nieuwe wetgeving! 
De invoering van de “Wet toekomst 
pensioenen” is inmiddels uitgesteld tot 
juli 2023. Dat komt volgens ons met 
name door de onduidelijkheden in de 
wetgeving en het niet volledig 
beantwoorden door de minister van de 
vele vragen (o.a. door de Koepel 
Gepensioneerden (KG) gesteld). 
Misschien helpt het, dat minister Carola 
Schouten zich niet meer met Landbouw 
hoeft te bemoeien en zich weer 100% 
op de Pensioen materie kan storten. 
Indien je er meer van wilt weten, kan je 
ook op de website: 
https//:www.onsnieuwepensioen.nl een 
kijkje nemen. Overigens wordt binnen 
SPF hard gewerkt om klaar te staan, 
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zodra de wetgeving ingaat. Ook wordt 
het VO hier volledig bij betrokken, zodat 
wij ons goed op onze verzwaarde 
adviestaken kunnen voorbereiden. 
Uiteraard gaan we als VG, zodra van 
toepassing, ook invulling geven aan het 
hoorrecht samen met de VG uit Geleen. 

 

Ik kan me ook voorstellen, dat velen van 
jullie benieuwd zijn naar de 
mogelijkheden van indexatie per 1 
januari 2023 gezien de hoge inflatie. 
Volgens het Pensioenreglement van 
SPF wordt de hoogte van indexatie voor 
gepensioneerden bepaald door het 
verschil van de consumentenprijsindex 
(CPI-Alle Bestedingen-afgeleid) tussen 
oktober en oktober een jaar eerder. 
Deze indexatie kan alleen gegeven 
worden, als de Beleids Dekkings Graad 
(BDG) op 1-1-2023 boven een 
bepaalde waarde zit en als de indexatie 
toekomstbestendig gegeven kan 
worden. Dat betekent, dat door de 
indexatie de BDG in de komende jaren 
niet zover achteruit zou kunnen gaan, 
dat dan bv. weer gekort moet worden. 
Daarnaast speelt op dit moment mee, 
dat bij de overgang naar het nieuwe 
pensioenstelsel er op een 
verantwoorde manier “ingevaren” moet 
worden. Oftewel het bestuur moet hier 
zorgvuldig mee omgaan en heel wat 
berekeningen voor laten maken. 
Daarom komt hier vaak pas in de loop 
van het eerste kwartaal nieuws over 
naar buiten. 

 
Onlangs is door KBO Brabant een 
“bedelbrief” rondgestuurd, omdat men 
wederom een procedure wil starten 
samen met Pieter Lakeman (en die doet 

 

dat niet gratis). De KG heeft ons echter 
geadviseerd om hier geen gehoor aan 
te geven. Zij heeft haar juridisch 
adviseur om een inschatting gevraagd 
van de slagingskans van een dergelijke 
procedure en deze wordt erg gering 
geacht; eenzelfde advies als eerder 
werd gegeven ten aanzien van andere 
(overigens inmiddels allemaal verloren) 
juridische procedures. Het is 
belangrijker om bij het proces in de 
Tweede Kamer te zorgen, dat onze 
belangen behartigd worden en dat doet 
de KG voor ons. 

 
Zo, dat waren genoeg wetenswaardig-
heden. Nu nog wat leuks: 
Ik hoop velen van jullie op onze najaar 
borrel te zien in De Raaijberg op 25 
november. 

 
Groet, 

Jan Hellings 
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De dekkingsgraad per eind augustus: 

128,9 % 

 
Beleidsdekkingsgraad per eind augustus: 

120,8 % 

 
voor nadere details en uitleg: 

http://www.spf-pensioenen.nl/ 
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In deze PP een ongewoon verhaal 
over te lange wachttijden in de zorg 
en verkeerde diagnoses. 
De hoofdpersoon is oud-collega 
Francis Huijsmans. 

 
Hoe een bezoek aan een opticien de 
zwartste periode van het leven van 
Francis inluidde. 

 

Voor een routinebezoek was Francis op 
8 november 2016 bij een van de 
opticiens in Bergen op Zoom. Zij wilde 
van contactlenzen weer overstappen op 
een bril. Omdat ze in haar rechteroog 
een klein wit bobbeltje had, werd ze 
door de lenzenspecialiste doorver-
wezen naar haar huisarts, waar ze de 
volgende dag al terecht kon. Hij wist 
niet wat het kon zijn en besloot haar 
door te verwijzen naar de oogkliniek 
van Dr. Stolwijk, waar ze volgens hem 
eerder aan de beurt zou zijn dan in het 
ziekenhuis. 

 
Op 16 november kon ze in de StolMed 
oogkliniek terecht. Daar werd een 
onderzoek gedaan door de optometrist, 
iets dat de laatste jaren gebruikelijk is. 
In principe was alles o.k., behalve het 
witte bobbeltje waar zij graag door de 
arts een biopt van wilde laten nemen. Er 
werd een afspraak gemaakt, maar dat 
kon pas op 31 januari 2017. Helaas 
kreeg ze op 30 januari te horen dat de 
afspraak van de 31e niet door kon gaan, 
omdat de arts niet aanwezig was. 
Vreemd, als men al ruim 2 maanden in 
een agenda genoteerd staat. De 
nieuwe afspraak werd 14 februari. Op 
deze datum bekeek dr. Stolwijk haar 
bewuste oog en zei onomwonden: “Oei, 

 

Dit is kwaadaardig”!!. Uiteraard ben je 
dan helemaal overdonderd en Francis 
wist op dat moment niet goed hoe te 
reageren. Voor de officiële uitslag 
kreeg zij een afspraak voor 8 maart, 
omdat Dr. Stolwijk nog op vakantie 
ging. Drie weken moeten wachten op 
een uitslag is op zijn zachtst gezegd 
ongebruikelijk, zeker als de specialist 
al heeft gezegd dat het kwaadaardig is. 

 
Op 8 maart zit Francis braaf terug in het 
ziekenhuis en krijgt vervolgens te horen 
dat de uitslag nog niet binnen is. Hoe 
wreed kan het gaan. Uiteindelijk krijgt 
ze te horen dat het er niet goed uit ziet, 
wat ze inmiddels zelf ook al in de gaten 
had. 

 

Op 13 maart krijgt ze uiteindelijk op een 
onpersoonlijke toon van Dr. Stolwijk te 
horen dat ze een plaveiselcel 
carcinoom in het oog heeft. Hij schrijft 2 
namen en het telefoonnummer van het 
Oogziekenhuis op een briefje met de 
boodschap: “bel maar zo vaak mogelijk 
en zorg dat je snel een afspraak krijgt !” 
Gewacht tot 17 maart en belt dan naar 
het Oogziekenhuis, maar ze blijkt niet 
bekend te zijn daar, omdat er geen 
verwijzing uit Bergen op Zoom is 
ontvangen en ze dus nog geen 
afspraak hebben staan. De paniek 
wordt hoe langer hoe groter nu dat ze 
weet dat ze kanker in haar oog heeft wil 
ze natuurlijk zo gauw mogelijk worden 
gezien in Rotterdam. Ze besluit haar 
huisarts te vragen om te bemiddelen. Er 
wordt toegezegd dat er die middag een 
fax naar het Oogziekenhuis wordt 
gestuurd, en hijbelooft te bellen met het 
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ziekenhuis in Rotterdam om de fax 
bovenop de stapel van Dr. Paridaens te 
leggen. 

 

Op maandag 20 maart belt Francis 
wederom met Rotterdam en krijgt te 
horen: “ het spijt ons mevrouw 
Huijsmans, maar er is geen fax uit 
Bergen op Zoom binnengekomen en 
we hebben dus nog geen afspraak 
voor u kunnen maken”. Ze besluit haar 
huisarts terug te bellen, maar krijgt op 
een bandje te horen dat de praktijk 

i.v.m. de krokusvakantie gesloten is. 
Wat nu? 

 
Uiteindelijk besluit Francis om haar 
zorgverzekeraar te bellen om te 
bemiddelen. Dit lukt en men krijgt het 
daar voor elkaar om op 27 maart 2017 
een 1e afspraak voor haar te regelen in 
het Oogziekenhuis. Hier wordt ze 
ontvangen door Dr. Paridaens, een 
bijzonder empathische arts die heel 
boos wordt op die knoeiers in Bergen op 
Zoom. Alles komt nu in een 
versnellingsfase: op 30 maart wordt er 
in de Daniel den Hoedkliniek een CT 
scan gemaakt van haar rechteroog en 
wordt ze op de operatielijst van 4 april 
geplaatst. Echter, op 3 april, 1 dag 
voordat ze geopereerd zou moeten 
worden, krijgt ze te horen dat haar oog 
niet meer kan worden gered en dat ze 
dit oog in zijn geheel moet laten 
verwijderen. We kunnen ons zo 
voorstellen dat je dan even op adem 
moet komen. 

 
Uiteindelijk wordt op 2 mei 2017 haar 
rechteroog verwijderd. 

 

Nu, 5 ½ jaar later heeft ze de laatste 
controle bij de chirurg gehad en hoeft ze 
alleen nog maar bij de anaplastologe 
(degene die oogprotheses maakt) te 
zijn. Francis heeft na al dit gebeuren de 
StolMed Kliniek aansprakelijk willen 
stellen, maar helaas is dit niet gelukt. In 
dit soort gevallen trek je vaak aan het 
kortste eind. 

 

Het is zeker niet de bedoeling om hier 
allerlei ziekten of medische missers aan 
de orde te stellen, maar we willen 
hiermee de boodschap geven: een 
gewaarschuwd mens telt voor twee. En 
Francis: bedankt dat je dit verhaal aan 
ons wilde vertellen. 

 
 
 
 
 
 

 
 Op 21 september was de 

Algemene Ledenvergadering 

van de Koepel Gepensioneerden 

(KG) 

 Doordat ons bestuurslid, Peter 

van Damme ziek was tijdens de 

KG vergaderingen, hebben wij 

gebruik mogen maken van de 

aantekeningen van Ineke 

Pranger (voormalig bestuurslid). 

 Onderstaand geven we die 

aantekeningen weer die 

belangrijk zijn betreffende Wtp 

(=Wet toekomst pensioen). 
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 De petitie voor de verbeteringen 

van het komende nieuwe 

pensioenstelsel is op 6 

september aangeboden, 67.000 

handtekeningen; helaas is dit 

een zeer klein percentage van 

de 3 miljoen gepensioneerden. 

 12 september was het debat 

over Wtp (Wet toekomst 

pensioen). Minister Schouten 

was aanwezig maar kwam niet 

aan het woord. De 

oppositiepartijen hebben 

geprobeerd het debat uit te 

stellen. Door de volle publieke 

tribune was er nog een extra 

zaaltje nodig om rest van de 

mensen digitaal het debat te 

laten volgen. P. Omtzigt wil 

afwachten wat de commissie 

parameters oplevert. 

 
De Commissie Parameters, 

o.l.v. Jeroen Dijsselbloem 

destijds, zal voor de periode 

2020-2025 aangeven hoe hoog 

de aandelenrendementen zullen 

zijn en een "voorspelling" doen 

van de rekenrente en de 

rendementen op obligaties. De 

Commissie wordt vanaf 2009 

regelmatig ingesteld om op basis 

van zijn analyses de pensioen-

fondsen een kader te geven 

waarmee ze aan de slag 

kunnen met hun beleggingen en 

de premievaststelling 

 

 15 september: vervolg debat. 

De minister  verwijt de 

Seniorencoalitie dat deze te 

veeleisend  is.  KG heeft dat 

weerlegd en aangegeven dat zij 

opkomt voor de belangen van 

senioren en het beloofde behoud 

van koopkracht. Daarom genoeg 

reden voor opmerkingen van de 

Seniorencoalitie.   Speerpunten 

blijven: comfort  bij invaren/ 

zeggenschap, hoorrecht, 

governance in  nieuwe stelsel. 

KG heeft zelf al een voorstel  

voor amendement ingeleverd 

bij de Tweede Kamer inzake

versterking hoorrecht. N.B.: Een 

dag later heeft de Minister 

haar excuses gemaakt. 

 Politiek wil de afronding van de 

Wtp het liefst vóór maart 2023 

i.v.m. Provinciale Staten 

verkiezingen 

 Betreffendekoopkrachtig pen- 

sioen meldt de minister in de 

pers dat mensen er niet meer 

dan 5% op achteruit mogen gaan 

bij invaren! Volgens FNV moet 

iedereen erop vooruit gaan. Het 

pensioen is nu meestal als 

collectief in uitkeringsfase de 

standaardmethode bij het 

invaren. 

 Op een vraag of de Wtp zal 

worden teruggetrokken wordt 

geantwoord dat de verwachting 

is dat dit niet direct gebeurt. Wel 

is er zorg bij de regeringscoalitie 
 

 

 

Uitgave nr. 20 4e kwartaal 2022 pag. 5 



PensioenPraat 
Uitgave van Vereniging Gepensioneerden SABIC-IP 

Bergen op Zoom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

over de koopkracht van het 

pensioen. De Tweede Kamer 

behandelt hierover een 

wetsvoorstel. Bij meerderheid 

gaat het naar de Eerste Kamer, 

die alleen ja of nee kan zeggen. 

Nee = niet aangenomen. De 

politiek bepaalt dus of de Wtp 

doorgaat! 

  Andere problemen voor wat 

betreft de invoering van de Wtp 

zijn een tekort aan actuarissen 

en gebrek aan IT personeel. 
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