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Voorzitter P.M. van Dijk      Nobeldreef 7  2871 KZ Schoonhoven e-mail: pim.dijk@gmail.com tel.0182 384143 

Secretaris  H.E.I.A. Spruijt   Kameraarslag 24  2804 DM   Gouda e-mail: heia.spruijt@tiscali.nl  tel.0182 522678    

 

Verslag van de algemene ledenvergadering van de Gepensioneerdenvereniging 
Unichema Chemie, Gouda gehouden op 9 april 2018 
 
1. Opening door de voorzitter. 
 Pim van Dijk opent de vergadering , de laptop laat het afweten want het blijkt onvermijdelijk; de 
laatste update van Windows moet worden geïnstalleerd. 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken.  
Er zijn 7 afmeldingen binnengekomen nl. Sip Zijlstra, Johan de Hoog, Jan Popijus, Cees Dooijewaard,  
Marcel Langezaal, Dick Kenbeek en Kees Huizer.  Verder zijn er geen ingekomen stukken. 
De opkomst (27) valt wat tegen, mogelijk dat maandag daar debet aan is of dat het te maken heeft 
met de feestavond aan het eind van de week.  
 
3. Verslag algemene ledenvergadering van 05-04-2017. 
Dit verslag heeft iedereen toegestuurd gekregen via post of mail. 
Pim zegt dat er in het verslag de leden 2x is gevraagd naar nieuwe ideeën, maar dat dit niets heeft 
opgeleverd. Hij stelt vast dat men blijkbaar tevreden is met het gebodene en de frequentie daarvan.  
De notulen worden verder goedgekeurd, met dank aan de secretaris. 
 
4. Jaarverslag van de secretaris. 
Pim bespreekt kort het betreffende  jaarverslag.  
We hebben elk jaar overleg met Hubert  en wat wij als vereniging organiseren is nog steeds goed in 
lijn met de wens van Croda. De GUC heeft 240 leden waarvan de harde kern hier aanwezig is. 
Er is vorig jaar op de ALV uitleg gegeven over de pensioenfondsen en Hubert heeft gesproken over de 
strategie van Croda en ¼ van de aanwezigen heeft aan het middagprogramma  deelgenomen, waarin 
een rondleiding met een gids op het stadhuis was geregeld.   
Wij zijn een dagje uit geweest naar Drimmelen, waar ’s middags de zon scheen, was een leuke dag. 
De Najaarsbijeenkomst met ErikJan Bartels van de fa. Incotec, die een mooi verhaal vertelde over zijn  
nieuwe werkgever , daarna kwam Ron van Aken ons bijpraten over PhaseChangeMaterials, waarmee 
men o.a. in staat is organen  voor transplantatie, een tijd op de juiste temp.  te houden.  
Ook dit jaar zijn er weer Kerstpakketten samengesteld door een groep vrijwilligers en kon er 
wederom van het Kerstdiner worden genoten. Dit jaar heeft Hennie Verboom de foto’s gemaakt. 
Joop Degenkamp geeft aan dat hij eventueel als reserve fotograaf beschikbaar is.    
 
5. Financieel jaarverslag penningmeester. 
Nico Man licht het financieel jaarverslag van de GUC toe over 2017. We hebben een negatief 
resultaat behaald door onze bijdrage  van €3850 aan de bootreis, ten gevolge daarvan is er een 
tekort van €1200 ontstaan, dat echter vorig jaar reeds was begroot. 
We hebben nog steeds een reserve van €18000. Voor het komend jaar wordt weer een positief 
resultaat verwacht omdat er dan geen bootreis wordt gerealiseerd. Met onze huidige contributie en 
de bijdrage van Unilever gepensioneerden moet dit mogelijk zijn.  
Joop Degenkamp merkt op dat hij onlangs een brief heeft ontvangen waarin verzocht werd om 
achterstallige contributie van 3 jaar te betalen. Nico zegt dat dit niet van de GUC is maar van de PVG 
die, in tegenstelling tot de aktieven, aan de gepensioneerden al 3 jaar geen contributie heeft 
gevraagd en die dat nu in één keer wil herstellen.   
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6. Mondeling verslag van de kascontrole commissie. 
Jacques Voorbach meldt dat hij samen met DirkJan Bras hedenmorgen het verslag over 2017 en de 
balans met de onderliggende stukken heeft gecontroleerd en in orde bevonden. Hij vraagt daarom 
de vergadering om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële  beleid en Nico te 
bedanken voor de verrichte werkzaamheden. De ALV gaat hiermee, onder applaus, akkoord.  

 
7. Bestuursverkiezing. 
Pim geeft aan dat Jielis Boet en Henny Spruijt aftredend zijn en weer herkiesbaar, daar er zich geen 
tegenkandidaten hebben gemeld zijn zij automatisch weer voor 2 jaar gekozen. 
 
8. Benoeming kascontrole commissie. Jacques Voorbach is aftredend, het bestuur stelt voor om 
Dirkjan Bras  nog 1 termijn te benoemen en naast Henk Vat  wordt door de vergadering, Hans 
Vreeswijk als reserve kascontrole commissielid benoemd.  
 
9. Informatie over het Croda Pensioenfonds door  Ron van ’t Hof 
Pim inventariseert onder de aanwezigen bij welk pensioenfonds zij horen, de meerderheid hoort bij 
het Croda pensioenfonds, Noblesse is een goede 2e en er zijn nog 3 Progress leden in de zaal. 
Ron begint met  zijn presentatie met situatie van de sponsoren toe te lichten, op de eerste plaats 
Croda International Plc die een record omzet heeft gedraaid en Ron verwacht geen al te groot  
probleem door de Brexit. Croda Nederland b.v. heeft minder omzet gedraaid maar ook minder winst  
gemaakt. De verwachting is dat de opbrengst van de glycerine, dat wordt omgezet in gas, in  
toekomst na het stoppen van de gaswinning in Groningen alleen maar zal stijgen.  
Met het Croda Pensioenfonds gaat het goed, we hebben 7% rendement gehaald, ten gevolge van de 
langzaam oplopende rente, de beleggingen en bijdrage van de werkgever.  
De dekkinsgraad van 104% is opgelopen naar 115% waardoor in 2018 tot een gedeeltelijke  
indexatie kan worden overgegaan. 
In bijlage 1 vindt u meer informatie over de presentatie van Ron. 

10. Stand van zaken pensioenfonds Noblesse/Delta Lloyd  door Henk Vat.                                             
Hij schets de situatie die is ontstaan na de overname van Delta Lloyd door NN. 
Zoals elk jaar wordt een indexatie van de pensioenen vastgesteld als gevolg van de inflatie  in de 
Eurozone. Dat betekent voor 2018 een indexatie van 1.365 % dit is inclusief een eenmalige indexatie 
van 0.036 % i.v.m. het opheffen van de vereniging.  
Voor meer informatie over de bijdrage van Henk zie bijlage 2 
 
11. Informatie van Hubert Legius over Croda 
Hubert heeft vanmorgen een verrassing in petto, geen informatie  dit keer maar hij vraagt ons 
(als ervaringsdeskundigen) om hem concreet een aantal suggesties / ideeën aan de hand te doen 
waardoor continu mensen, die de 55 zijn gepasseerd, hun werk op een goeie gezonde manier tot hun  
AOW leeftijd kunnen blijven doen. Echter niet, de meest voor de hand liggende, overstap naar de 
dagdienst want die mogelijkheid is bijna niet meer aanwezig. Hubert gaat deze suggesties leggen  
naast de punten die er binnen de werkgroep al zijn geopperd.  
Ter afsluiting meldt hij nog dat het goed gaat met het bedrijf maar niet zo goed als het moet gaan.   
 
12 Stand van Zaken Pensioenfonds  Progress door Jan Oskam. 
Het Pensioenfonds van Unilever was weer het beste pensioenfonds, bekroond met 3 Awards en weer  
volledige indexatie van 1.34 %. Voor uitgebreide informatie over het verhaal van Jan zie bijlage 3 
 
13. Sluiting 
Pim sluit af met:” het was een heerlijk ochtendje” en  bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid! 
 
Pim van Dijk(voorzitter)           Henny Spruijt(secretaris) 
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Bijlage 1.  Informatie over het Croda pensioenfonds door Ron van ’t Hof 
 

 
 

Croda International Plc 2017 Resultaten 

 
Ron geeft aan dat hij eerst de resultaten van Croda International Plc, wil laten zien. Er is een 
record winst en ook nog een hele grote omzet groei van 10.4 %  
De omzet groei wordt veroorzaakt door 5,8 %  koersresultaten en 4.6% werkelijke groei. 
De koers van het Britse pond  is gedaald, de winst wordt voornamelijk gemaakt buiten 
Engeland en als je die terug naar Engeland haalt dan hou je meer ponden over. 
Dirkjan Bras vraagt wat de invloed is van de Brexit. 
Ron zegt dat die koersdaling het gevolg is van de Brexit maar zegt dat het lastig is om te 
voorspellen wat de Brexit op de langere termijn voor gevolgen zal hebben. 
Hij verwacht dat Croda daar relatief gezien weinig last van zal hebben omdat het gros van 
Croda buiten Engeland gebeurt. 
Wel de produkten die in de 5 fabrieken in Engeland gemaakt worden en die naar het 
vasteland van Europa moeten en waar men dan dus invoerrechten over moet betalen.   
Dat gaat zeker pijn doen, maar gezien de hoeveelheid van die produkten op de totale omzet 
van het bedrijf , valt dat toch wel mee. 
 
     
Personal Care, Life Sciences en Perf.Techn.  is eigenlijk de “core business” van Croda en de 
Ind.Chemicals is een restpost.  
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De winst is toegenomen met 11.4 % een groot gedeelte 4.5 % is weer toe te schrijven aan de 
daling van het Britse Pond, maar de onderliggende groei is daar nog groter 6.9%, gevolg van 
een grotere winstmarge op onze produkten. Incotec valt onder Life Sciences en heeft het dus 
heel goed gedaan afgelopen jaar. Ind.Chemicals heeft het slecht gedaan(-33.8%) maar dat is 
eigenlijk maar een hele kleine post die van 6 miljoen winst teruggevallen is naar 4 miljoen.   
Jan Blom vraagt waar Croda Gouda onder valt.Wij vallen voor 90 % onder Perf. Techn., 8 % 
onder Ind.Chem. en een klein beetje onder Personal care. 
 

 
 

Dit is een overzicht van de koers van het aandeel Croda (de blauwe lijn) t.o.v. een gemiddelde 
van de 100 grootste Engelse bedrijven( de rode lijn). Op eind februari  blijkt dat Croda het 
bijna 10 % beter doet dan de FTSE 100. 
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Resultaten Croda Nederland 

 
We zien dat we een verdere toename in omzet hebben maar een afname in tonnage. 
Dit komt voor een gedeelte doordat we onze glycerine niet meer verkopen maar omzetten in 
biogas voor eigen gebruik. We zijn dus niet meer afhankelijk van de fluctuerende glycerine 
prijs. Eigenlijk ga je concurreren met de gas en elektriciteit prijzen. De verwachting is dat dit 
voordeel steeds verder toe gaat nemen omdat de energieprijzen alleen maar zullen stijgen. 
Jacob  van de Berg vraagt of we  zelfvoorzienend zijn? 
Op deze manier wordt een ¼ van de benodigde hoeveelheid door ons zelf geleverd. We zijn 
dus nog voor ¾ afhankelijk van aardgas.  
Jan Blom zegt dat de regering wil dat  bedrijven van het gas af gaan. 
Ron zegt dat we onze installaties om zullen moeten bouwen om het geimporteerde hoog 
calorische gas te kunnen gebruiken, of dat er stikstof aan dit gas moet worden toegevoegd. 
Deze grafiek past precies in onze strategie meer omzet van een kleiner tonnage.  

 
 

De gross margin is wat we overhouden na aftrek van onze variabele kosten, geen vaste 
kosten maar bijv. grondstoffen. We zien dus dat we ondanks dat we meer verkocht hebben 
we er aan saldo minder aan hebben over gehouden, een teruggang van 2 % t.o.v. 2016. 
Dat komt v.n. doordat de grondstof prijzen zijn gestegen en we ze niet hebben door kunnen 
berekenen aan onze klanten. 
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Dus dit is het plaatje van 2015, 2016 en 2017, dus daar zie je dat we in 2 jaar niets zijn 
opgeschoten. Dus waar Croda international het hartstikke goed heeft gedaan, is het hier in 
Gouda wat minder goed gegaan. We maken nog steeds prima winst maar de lijn is niet goed, 
dus we moete bijsturen. Wat we doen is: de gestegen grondstofprijzen door berekenen in 
onze prijzen en we zijn bezig om de fabrieken betrouwbaarder te maken, onze vaste kosten 
zijn gestegen omdat er teveel stilstand is geweest afgelopen jaar. 
 
 

Stichting pensioenfonds Gouda 

 
 

De dekkingsgraad was eind 2016 104% en is nu 115%. Benodigd volgends DNB = 120.8%. 
Het positieve effect komt uit de langzaam stijgende rente(2.4 % ) en de andere groene 
vlakken hebben te maken met de manier waarop we zijn belegd en op wat Croda in ons 
pensioenfonds stopt. Het totaal vermogen van het PF is gestegenvan 166 naar 180 mln euro 
en het rendement in 2017 was 7%.  
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Wat heeft dat voor gevolg voor onze indexatie? 

 

 
De rode lijn is waar we naar toe moeten en de groene is onze dekkingsgraad. 
En inmiddels zitten we in februari 2018 op 116.7% dus dat is een stijging van 1.6% in 2 
maanden , geextrapoleerd naar een jaar is dat dus 10%. Dus we zijn op de goede weg naar 
volledige indexatie.  
 

 

 
Als we ons rendement(rode bolletje) vergelijken met andere pensioenfondsen, dan doen we 
het als klein pensioenfonds bijzonder goed. Wij hebben 7 % rendement gehaald en de 
meeste pensioenfondsen zitten daaronder, ook wat beteft vermogenspositie (blauwe bol) 
zitten we aan de goede kant.  
Jan Oskam zegt dat Progress op 143% zit wat echt erg hoog is.(twee na hoogste) 
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Dat is zowel voor de aktieve als voor de gepensioneerden van belang. Onder de 109.5% mag 
je niet indexeren en tussen de 109.5-125 mag je gedeeltelijk indexeren. Het moet nog precies 
worden uitgerekend maar de inschatting is dat er ongeveer 0,5 % uitkomt. 
 

Achterstallige indexatie 

 

 
In de tabel zie je wat we de afgelopen 10 jaar voor achterstand in indexatie hebben opgelopen: 

voor de gepensioneerde is dat 7.9% en voor de aktieven  zelfs 8.5 %. 



Verslag ALV GUC 2018 9 

Nu heeft Nico Man het PF geantendeerd op de afspraak die door de werkgever en de vakbond  

destijds is gemaakt: nl. dat deze inhaalindexatie slechts 10 jaar blijf staan m.a.g. dat volgend 

jaar de onderste, niet uitgekeerde indexatie van 2,25 % voor de gepensioneerden, zou komen 

te vervallen. Dit is 10 jaar geleden afgesproken tussen de vakbond en de werkgever. 

 

Ron zegt dat tussentijds door de NB de spelregels zijn veranderd maar de afspraken tussen de 

werkgever en de vakbond over de indexatie zijn niet gewijzigd.  

Het PF betuur heeft besloten het effect hiervan na te rekenen en vervolgens de werkgever en 

de bonden te adviseren om in de gemaakte afspraken aanpassingen aan te brengen. 

Dit is namelijk heel belangrijk voor de waardevastheid van het pensioen. 

 

Jan Oskam stelt dat het eigenlijk financieel niet zo’n groot gevolg zou hebben, immers de 

aktieven hebben de eerste 3 jaar geen achterstand opgelopen. 

Ron beaamt dat, echter hij vindt dat voor beide groepen geldt dat het een struktuele discussie 

moet zijn, of  er na 10 jaar geschrapt moet worden, waar je gewoon recht op hebt. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Als laatste bespreekt hij de nieuwe website van het Croda pensioenfonds, de externe visitatie 

commissie die ons pensioenfonds jaarlijks beoordeelt was vol lof over onze website. 

Deze website is voor iedereen toegankelijk en heel overzichtelijk. 

De aktuele beleidsdekkingsgraad wordt er getoond en alle pensioen relevante documenten  

zijn er op terug te vinden. 

Jan Oskam vraagt of de dekkingsgraad nog wordt aangepast aan de toegenomen 

leeftijdsverwachting van de bevolking. 

Ron zegt: dat gebeurt regelmatig, langer leven heeft een negatieve invloed op de 

dekkingsgraad. De trend van de laatste 10 jaar is dat we langer leven maar de laatste tabellen 
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tonen aan dat daar een kentering in komt. Er wordt niet alleen gekeken naar de landelijke 

voorspellingen maar ook nog gekeken naar onze sector en zelfs naar ons pensioenfonds.  

 

Joop Degenkamp heeft gelezen dat het vermogen van de pensioenfondsen de laatste jaren 

zo veel is toegenomen, hoe is dat mogelijk. 

Ron zegt dat alles te maken met de rekenrente, als de rente laag is dan moeten de 

pensioenfondsen veel meer geld in kas hebben om aan hun toekomstige verplichtingen te 

kunnen voldoen. 

Deze rente wordt nog steeds door de centrale Europese bank opzettelijk laag gehouden. 

De Nederlandse Pensioenfondsen zijn rijker dan ooit, als er weer een beurscrash komt dan 

zullen, door de opgebouwde buffers, de effecten op de pensioenfondsen in Nederland veel 

minder zijn dan bij de laatste keer. 

Als de rente weer zou stijgen van b.v. 2 naar 4 % dan zouden we als pensioenfonds 

moeiteloos de achterstallige indexatie kunnen voldoen.     

 

Pim van Dijk vindt het vreemd dat in de eerste jaren de aktieven wel volledig zijn 

geïndexeerd en de gepensioneerden helemaal niet. 

Ron zegt dat dit heeft te maken met de overgang van ICI naar Croda , toen is er een garantie 

periode van 5 jaar afgesproken dat de aktieven zouden worden gecompenseerd. 

 

Jan Oskam vraagt zich af of hij destijds wel de juiste keus heeft gemaakt, toen hij koos voor 

het Croda Pensioenfonds en niet voor Noblesse? 

Ron geeft aan dat hij daar nog steeds geen antwoord op kan geven, je hebt te maken met de 

Europese inflatie enerzijds en met de Nederlandse inflatie anderzijds, dat zijn fluctuerende  

zaken waar hij eigenlijk niets over kan zeggen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ron van ’t Hof april 2018 
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Bijlage 2  Informatie over Noblesse bij Delta Lloyd door Henk Vat  
 

Wat is wat …ook al weer? 

 Progress Pensioenfonds van Unilever. 
 

 Noblesse  Pensioenfonds, voortkomend uit Progress - pensioenfonds na  
    overname door ICI  

 Delta Lloyd  Verzekeringsmaatschappij  dat Pensioenfonds Noblesse heeft  
  overgenomen nadat Noblesse een gesloten PF werd.  

 VGN   Vereniging van Gepensioneerden Noblesse heeft alleen   
    aangesloten leden 

 Commissie. Commissie belangenbehartiging pensioengerechtigden Noblesse  
  behartigt belangen van alle pensioengerechtigden van “Noblesse 

 NN  Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. 
 

 
Wat gebeurde er vanaf 2016 ? 
In 2016 is Delta Lloyd overgenomen door Nationale Nederlanden (N.N.) 
Na diverse gesprekken van de “Commissie” met NN/Delta Lloyd is duidelijk geworden (en 
gegarandeerd) dat door de samenvoeging van DL en NN niets aan de huidige 
pensioenregeling (en uitvoering) zal veranderen. 
Door het bestuur van de  VGN in gezamenlijk overleg met de “Commissie” is daarna 
vastgesteld dat er geen  gesprek - of verschilpunten meer zijn. 
Om bovenstaande reden is tijdens de Algemene Leden Vergadering van de VGN , op 25 april 
2017, het principebesluit genomen om de  vereniging op te heffen. Onder het principebesluit 
viel ook het opheffen van de  “Commissie” 
 
De commissie heeft destijds bij overname van Noblesse  door DL een bedrag van het 
pensioenfonds Noblesse ontvangen waaruit, in het geval van o.a. juridische problemen,  
kosten betaald konden worden. 
Bij opheffing van de commissie zou dit bedrag, met de hieraan toegerekende rente, ten 
goede moeten komen aan alle rechthebbenden die verzekerd zijn voor (“Noblesse” ) 
pensioenrechten bij Delta Lloyd. 
 
De besturen van de Commissie zowel als die van de VGN hebben in overleg besloten dat 
verrekening van het bedrag in de vorm van een extra indexatie van de pensioenaanspraken 
de eenvoudigste en meest eerlijke manier zou zijn. 
Het betreffende bedrag ( € 53.000,-) betekende een indexatie van  0,0360%. 
Om de extra indexatie per 1 -1 2018 al mogelijk te maken is de commissie al opgeheven per 
31-12-2017.  
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Hoe is de indexatie voor 2018 tot stand gekomen? 
 
Henk geeft aan dat de schriftelijk communicatie onduidelijk is geweest. De NN heeft nu 
toegezegd dat het volgend jaar bij de eerste strook een toelichting wordt gegeven hoe de 
indexatie tot stand is gekomen. 
Zoals elk jaar wordt een indexatie van de pensioenen vastgesteld als gevolg van de inflatie  in 
de Eurozone   (HICP ex tabacco) 
 
Voor 2018  is die indexering vastgesteld op        1,329 %. 
De “eenmalige” indexatie                                       0,036 %   
      __________   
De totale indexatie voor 2018 is daarmee        = 1,365 % 
 
Zoals elk jaar is bovendien als bijdrage ziekte kosten een bedrag ontvangen. 
(dit bedrag is de bekende bijdrage ziektekosten van de werkgevers die geld tot 2031 en op 
hun verzoek wordt uitgekeerd via Delta Lloyd en straks dus door NN.  
De bijdrage is inmiddels volgens afspraak afgebouwd tot max. 600 euro per jaar) 
 
 
Opheffen van de Vereniging van gepensioneerden Noblesse. 
 
Tijdens een algemene ledenvergadering van de VGN , op 10 april 2018, zal aan de leden het 
voorstel tot opheffing Vereniging Van Gepensioneerden “Noblesse” worden gedaan. 
Bij aanname van het voorstel tot opheffing, zal tijdens de vergadering worden voorgesteld 
het verenigingsvermogen bij liquidatie aan één of meer charitatieve instelling(en) te doen 
toekomen en zal een toelichting worden gegeven over de procedure die zal/moet worden 
gevolgd bij (eventuele) liquidatie. 
 
Pim stelt voor om volgend jaar eventueel de toelichting, op welke manier de indexatie tot 
stand is gekomen, op de GUC website te zetten. 
 
 
 

 

 

Henk Vat april 2018 
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Bijlage 3 Stand van Zaken Pensioenfonds  Progress door Jan Oskam. 
 
Pensioenfonds Progress.  

Het Algemeen Pensioenfonds van Unilever was weer het beste pensioenfonds en is 
bekroond met drie Awards. 

Progress dekkingsgraden in januari 2018: 
    Actuele dekkingsgraad is opgelopen tot 143.  
    Beleidsdekkingsgraad, het jaar gemiddelde van de Actuele dekkingsgraad was 140. 
    TBI dekkingsgraad, de toekomstbestendige indexatiewaarde kwam uit op 123.  

Zodat wederom volledig geïndexeerd kon worden. 

Indexatie gepensioneerden per 01-01-2018  1,34 
 

Wat wetenswaardigheden: 
-De pensioenverhogingen waren laag 2015 0,75%. 2016 0,44% 2017 0,36% 
-De afgelopen twintig jaar zijn de pensioenen met gemiddeld 1,6% verhoogd 
- Daarna stijgt de AOW-leeftijd verder afhankelijk van de levensverwachting. De AOW-    
leeftijd gaat in stapjes omhoog naar 67 jaar in 2021.  Daarna stijgt de AOW-leeftijd verder 
afhankelijk van de levensverwachting. 
-De pensioen richtleeftijd  voor de actieven is momenteel 67 jaar en 3 maanden.  
Dit is de leeftijd die pensioenuitvoerders gebruiken voor het berekenen van de 
pensioenpremie die je als werknemer betaalt. Dat is momenteel ook de AOW-leeftijd van 
iedereen die geboren is in of na 1955. De daadwerkelijke pensioenleeftijd stijgt ook. 
Hoewel iedere werknemer er nog steeds voor kan kiezen om eerder met pensioen te gaan, 
heeft de verhoging van de AOW-leeftijd en de officiële pensioenleeftijd bij pensioenfondsen 
er voor gezorgd dat mensen in Nederland later met pensioen gaan. Dat is de laatste tien jaar 
namelijk behoorlijk toegenomen, van gemiddeld 61 jaar naar 64½ jaar. Tien jaar geleden 
werkte er bij Unilever nagenoeg niemand door tot 65 jaar. De laatste paar jaar gaat de helft 
van de Unilever-medewerkers op 64 jaar of later met pensioen. 

Pensioenontwikkelingen: 

Vanaf 2011 en 2012 heb ik het al gehad over het pensioenakkoord waar minister Kamp mee 

aan de slag ging en er mijn zorg over uitgesproken. We hebben stil gestaan bij de redenen 

om ons pensioensysteem aan te passen en dat het verhogen van de AOW leeftijd ons in een 

nieuw pensioenakkoord dreef, terwijl de pensioenproblemen beter op een veel simpeler 

manier hadden kunnen opgelost. 

Hoe is nu de stand van zaken: 
 
Het kabinet Rutte 3 wil het pensioenstelsel hervormen en denkt aan individuele spaarpotten 
in plaats van een algemene pot waaruit iedereen zijn pensioen krijgt uitgekeerd. Wel blijft 
het gedeelde risico in stand. 
De SER komt op korte termijn met een advies hierover. 
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Minister Koolmees van Sociale Zaken deed begin november bij zijn aantreden een dringend 
verzoek aan de vakbonden en werkgevers om vóór 1 april 2018 tot een pensioenakkoord te 
komen. Die besprekingen zitten momenteel in een impasse. De nadelen wegen volgens de 
vakbonden niet op tegen de voordelen, zoals de uitbreiding van de keuzemogelijkheden die 
deelnemers in het nieuwe stelsel zouden krijgen. Een ander obstakel voor het bereiken van 
een akkoord is dat vakbond FNV als voorwaarde heeft gesteld dat de AOW-leeftijd wordt 
bevroren. 
 
De kritiek op het pensioenplan groeit, veelal vindt men dat het bestaande pensioenstelsel als 
basis voor de noodzakelijk geachte veranderingen gebruikt moet worden. In de discussie 
over een nieuw pensioenstelsel volhardt men echter in individuele pensioenpotten en 
onduidelijke solidariteitselementen. De kaders hiervoor zijn in het regeerakkoord 
vastgelegd: een persoonlijke spaarpot gecombineerd met een collectieve risicodeling als 
men met pensioen gaat.  

Tegelijkertijd dient de zogenaamde doorsneepremie te worden vervangen door een voor alle 
deelnemers gelijkblijvende pensioenpremie. Het verschil zit vooral in de pensioenopbouw, 
die lager wordt naarmate men ouder wordt. Met daarbij gigantische overgangskosten (circa 
60 miljard euro!) om de lagere pensioenopbouw voor de oudere deelnemers te 
compenseren. Onduidelijk is hoe dat gefinancierd gaat worden. Een toevoeging aan de reeds 
bestaande onzekerheden. 
 
 

Radicaal. 

In het buitenland - vanuit onverdachte hoek - verbaast men zich over de plannen. Men acht 
de overgang naar persoonlijke pensioenpotten te radicaal. Een risico-overdracht van het 
collectief naar de individuele deelnemer betekent een cultuurschok gezien de waarden 
waarop het bestaande stelsel is gebaseerd, te weten solidariteit en collectieve risicodeling. 
De beoogde voordelen van een nieuw pensioenstelsel wegen niet op tegen de negatieve 
ervaringen in het buitenland met vergelijkbare systemen met persoonlijke pensioenpotten. 
In de discussie blijft dat onderbelicht.  

Zoals gezegd neemt de kritiek toe, zowel bij de sociale partners als in de politiek. 
Onderwerpen als bevriezing van de AOW-leeftijd en een collectieve pensioenvoorziening 
voor zzp'ers worden in de discussie als blokkades opgeworpen. 

Solidariteit tussen jong en oud wordt te pas en te onpas gebruikt als argument voor een 
stelselherziening. Men vergeet daarbij gemakshalve de belangrijke bijdrage die oudere 
deelnemers binnen ons bestaande pensioenstelsel al hebben geleverd.  

Wat de doorslag zou moeten geven is het gegeven dat elke deelnemer (jong en oud) altijd 
een gelijk percentage pensioenopbouw heeft gekregen onafhankelijk van zijn 
premiebijdrage. Van doorgeschoten solidariteit is geen sprake. Wordt vervolgd! 
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Unilever (Nederland). 

Unilever Nederland subsidieert via de VUG  de Pensioenverenigingen, ik denk als een van de 
weinige bedrijven in Nederland. 
Maar, Unilever Nederland wordt steeds kleiner, de vaste kosten moeten omlaag dus er 
wordt ook bezuinigd op  de subsidie. 
Voor 2018 is de korting 16 %, ruim 34.000 euro. 
De poging van Heinz om Unilever over te nemen  heeft geleid tot een grote interne operatie 
om de kosten te besparen. De marges moeten omhoog en dat betekent dat de vaste kosten 
omlaag moeten. 
Het afstoten van de Unox-fabriek in Oss en B&J, de margarine- en pindakaas locatie in 
Rotterdam is daar een gevolg van. Er blijven in Nederland ongeveer 2.500 werknemers over. 
Zoals u weet heeft Unilever  twee hoofdkantoren en in het kader van kostenbesparing gaat 
dit naar één hoofdkantoor. Unilever en Shell (het bedrijfsleven) hebben wederom gelobbyd 
om de dividendbelasting afgeschaft te krijgen en ik denk dat ze gedreigd hebben hun 
hoofdkantoren in Nederland te sluiten als dit niet zou gebeuren. 
Het kabinet wil Unilever in Nederland houden en mede daarom wordt de dividend belasting 
afgeschaft. Die maatregel kost de schatkist jaarlijks 1,4 miljard euro en dat is veel te veel 
geld voor de 900 banen die gemoeid zijn met het Rotterdamse hoofdkantoor. 
Belachelijk het idee: dat multinationals, het grootkapitaal, dicteren Den Haag en hebben het 
kabinet aan een touwtje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Oskam april 2017  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


