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Inleiding 

Helaas zitten we nog steeds in de 

corona crisis en is het nog voorlopig nog 

niet mogelijk om als GUC-vereniging bij 

elkaar te komen, maar hopelijk komt er 

toch nog licht in de tunnel.  

 

Omdat er de laatste tijd in de huidige 

situatie niet veel veranderd is dit een 

korte nieuwsbrief geworden.   
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Voorwoord van de voorzitter 

Al langer dan een jaar hebben wij elkaar niet meer gezien. Maar er is nu wat 

licht aan het einde van de sombere tunnel. Eind mei kreeg ik, als 77-jarige, mijn 

tweede inenting tegen Corona en op dit moment kunnen alle leden van de 

GUC ingeënt zijn. De kans dat we dan erg ziek worden van Corona is dan erg 

klein. Voor mij telt vooral: na inenting is de kans op overlijden door Corona 

vele malen kleiner dan de overige risico’s. Dus eigenlijk kan alles weer, 

uiteraard zal ik de regels volgen, uit solidariteit met de nog niet beschermden. 

Een bootreisje in september wordt wat kansrijker. Het kerstdiner ook. Een 

leden bijeenkomst in het najaar is misschien mogelijk. Dan kunnen we de 

intussen door het bestuur zelf al aangestelde nieuwe secretaris (André de 

Jong) en de “reisjescommissaris” (Mennie van Oosten) ook door de leden 

officieel laten benoemen. Dit overigens in lijn met wat er, zo lang als ik mij kan 

herinneren, altijd al gebeurde: het bestuur stelt opvolgers voor en de ALV staat 

daar volledig achter. 

Naast deze hoopgevende berichten zijn er ook zorgen. De solidariteit tussen de 

actieven en de gepensioneerden staat al onder druk. De door de overheid te 

ontwikkelen wetgeving over de pensioenen zorgt ook voor veel onzekerheid. 

Verder is de inflatiecorrectie voor de gepensioneerden bij het Croda 

pensioenfonds teleurstellend. De huidige dekkingsgraad is dan weer wel 

hoopgevend. 

 Hopelijk zien wij elkaar weer in het najaar. Kijk intussen regelmatig op onze 

Facebookpagina en onze Website. Daar staan leuke en nuttige dingen. 

Pim van Dijk 
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Algemene ledenvergadering 

Of dit jaar een algemene ledenvergadering door zal gaan is vanwege de huidige 

corona besmetting (juli 2021) nog de vraag. 

Hopelijk kunnen we in het najaar nog een bijeenkomst en een kerstlunch 

organiseren, maar het blijft allemaal vanwege corona onzeker, maar zodra er 

meer duidelijkheid komt, dan komen we hierop terug. 

 

Verandering GUC-bestuur 

In de algemeen ledenvergadering hadden we gepland om de veranderingen 

van het bestuur aan de leden voor te stellen. Helaas is het door corona niet 

mogelijke om bij de leden advies te vragen en heeft het bestuur besloten 

onderstaande wijzigingen door te voeren. 

Henny Spruijt zal zijn functie als secretaris beëindigen en André de Jong zal 

deze taak op zich nemen. 

De functie van Jielis Boet is vervangen door Mennie van Oosten, hieronder nog 

een samenvatting van het nieuwe GUC-bestuur. 

 

  

 

Pim van Dijk 

Voorzitter 

André de Jong 

Secretaris 

Nico Man 

Penningmeester 

Mennie van Oosten 

Bestuurslid 

Jaap Minnee 

Bestuurslid 
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Croda in het nieuws 

Hieronder een aantal nieuwsberichten van Croda Internationaal en Croda 

Gouda 

- Croda International heeft een contract met Pfizer getekend voor het 

leveren van o.a. hulpstoffen voor de vervaardiging van het Covid-19 

vaccine. 

- Op 18 november heeft Croda een acquisitie gedaan van een grote geur en 

smaakstoffen producent Iberchem voor een totaalbedrag van €820 miljoen  

- Op 7 april 2021 heeft Croda Iberchem een overname van de parfum 

producent Parfex voor €45 miljoen gedaan. 

- Bij Croda Gouda is maandagochtend 18 januari een brand in een opslagtank 

met vetten uitgebroken, gelukkig was de brand snel geblust en zijn er ook 

geen gewonden gevallen. 

- Op 19 februari is Croda Internationaal door Barron gekozen in een lijst van 

1000 beursgenoteerde bedrijven, als nummer één voor het meest 

duurzame internationale bedrijf. Barron is een toonaangevende bron van 

financieel nieuws voor de American Stock Exchange 

- Op 5 mei heeft Croda bekend gemaakt dat er een strategische evaluatie van 

de business groep “Performance Technologies and Industrial Chemicals” 

waar onder andere Croda Gouda toe behoord. Aan het eind van 2021 zal 

meer bekend gemaakt worden over de mogelijke gevolgen. 
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Kort bericht pensioenfonds Croda 

Allereerst een goed bericht 

Vanaf januari 2021 is vanwege de stijging van de rente en gunstige 

ontwikkeling op de beurzen de beleidsdekkingsgraad (12 maand gemiddelde) 

gestegen van 106.8% per eind december 2020 naar 118.0% per eind juni 2021. 

Zie ook de website van www.PFCroda.nl 

De actuele dekkingsgraad bedraagt per eind juni 2021 zelfs 129.0% dus 

voorlopig zal ook de beleidsdekkingsgraad een stijgende lijn blijven vertonen. 

Dit is vooral belangrijk omdat volgens de voorschriften van DNB de indexatie 

gebaseerd wordt op de beleidsdekkingsgraad per eind december 

Minder goed nieuws 

Vorig jaar oktober /november is door de werkgever aangegeven dat ze niet 

langer bereid is de nog steeds stijgende pensioenpremie vnl. veroorzaakt door 

de constante daling van de rente te betalen mede vanwege de slechte 

resultaten van Croda Gouda over 2020 en dat de vooruitzichten volgens de 

werkgever voor 2021 ook niet bepaald gunstig waren 

Hierover is overleg gestart met de sociale partners (lees de vakbonden FNV en 

BVP). Er wordt vanuit gegaan dat deze partijen de belangen van zowel de 

werknemers als gepensioneerden vertegenwoordigen. 

Er zijn een 5-tal mogelijke besparingen op tafel gelegd die tot een lagere 

premieafdracht moet leiden aan het pensioenfonds vanaf 2020  

Een deel van de voorstellen heeft een negatief gevolg voor de dekkingsgraad 

van het pensioenfonds en zal dus tot gevolg hebben dat de indexatie 

mogelijkheden mede voor de gepensioneerden verslechteren. 

Dit heeft binnen het bestuur van PFCroda inmiddels tot discussies geleid. Het 

standpunt van de gepensioneerden vertegenwoordiger is dat de hoge premie 

betaald wordt voor de actieven en niet voor de gepensioneerden hoewel hier 

binnen het bestuur genuanceerd over wordt gedacht.  
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Ook is door een lid van FNV en BVP aangedrongen bij de onderhandelaars om 

rekening te houden met de gevolgen en belangen van de gepensioneerden.  

Het is een uiterst gecompliceerde materie en inmiddels lopen de gesprekken 

met de bonden en de werkgever al bijna 6 maanden en een conclusie over wat 

de gevolgen en of er gevolgen zijn voor de gepensioneerden is tot nu toe niet 

duidelijk zolang er geen definitieve keuzes zijn gemaakt 

Ook het bestuur van de GUC wacht voorlopig af tot er een beslissingen zijn en 

afhankelijk hiervan zullen we ook als GUC ons standpunt bepalen. 

Onze gepensioneerden vertegenwoordiger in het bestuur van het 

pensioenfonds zal de discussies kritisch volgen en op blijven komen voor de 

belangen van de gepensioneerden.   

Nico Man 


