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Verslag van de algemene ledenvergadering van de Gepensioneerdenvereniging 
Unichema Chemie, Gouda gehouden op 17 april 2019 
 
1. Opening door de voorzitter. 
 Pim van Dijk heet iedereen hartelijk welkom, constateert dat er zo’n 10 deelnemers meer zijn dan vorig jaar en 
vraagt aan Jielis om een foto te maken van de aanwezigen, die door hun hand op te steken kenbaar kunnen maken 
dat zij niet op de website zichtbaar willen zijn, dit in  verband met de privacyverklaring. 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken.  
Er zijn 5 afmeldingen binnengekomen nl.: Joop Stokdijk, Jan Popijus, Nel van Gaalen, Herman Kemper en Arie Bazen. 
Verder zijn er geen ingekomen stukken. 
 
3. Verslag algemene ledenvergadering van 9-04-2018. 
Dit verslag staat op de website en daarvan heeft iedereen via de mail bericht gekregen en anders  het per post 
toegestuurd gekregen. Er zijn geen aanmerkingen op het verslag, dus de notulen worden goedgekeurd, met dank 
aan de secretaris. 
 
4. Jaarverslag van de secretaris. 
Pim bespreekt kort het betreffende  jaarverslag.  

De GUC heeft 240 leden, dit jaar zijn er weer 4 aktieven met (pre)pensioen gegaan  die allen lid zijn geworden. Eén 
van deze nieuwe  leden, blijkt zelfs aanwezig te zijn. 
We hebben met Hubert het voorafgaande jaar geëvalueerd en de plannen voor 2018 besproken, waarbij hij de wens 
heeft uitgesproken om op de zelfde voet verder te willen gaan. 
Verder hadden we ook toen een ALV waarbij slechts 27 aanwezigen waren, die werden bijgepraat over hun de 
pensioenfondsen. Hubert had een verrassing in petto want we moesten nadenken over ploegendienst voor oudjes, 
zoals Pim dat formuleerde. De privacyverklaring van onze vereniging is op de website gezet. Zo’n 15% van de leden 
waren op de Najaarsbijeenkomst, waar Danny Zwakhals zijn op één na laatste presentatie voor de GUC heeft 
gehouden, Erwin Honcoop wat vertelde over bacteriedodende verf als bescherming tegen schimmels in badkamers 
en ziekenhuizen en Koos de Jong en Sandor van Maaren een duo presentatie gaven over het spotten van vliegtuigen. 
Met de Kerstpakketten is alles weer naar wens verlopen en zelfs het Kerstdiner, zonder het vertrouwde muzikale 
geluid van Wim Reumermann, was toch geslaagd. 
Jacques Voorbach merkt op dat de naam van de secretaris ontbreekt onder het jaarverslag. 
 
5. Financieel jaarverslag penningmeester. 
Nico Man licht het financieel jaarverslag van de GUC toe over 2018. We hebben dit jaar een positief resultaat van 
€2600, de voornaamste oorzaak is dat de PVG een groter aandeel betaald heeft aan de bootreis die  in 2017 is 
georganiseerd. De contributie bijdrage van de Progress leden neemt langzaam af. De representatie kosten zijn 
toegenomen i.v.m. een diner van het Kerstpakketten team.  
Wat de begroting voor 2019 betreft daarin is weer een bedrag voor de 2-jaarlijkse bootreis opgenomen. Er heeft bij 
de  Unilever gepensioneerden een herwaardering van de bijdrage plaats gevonden. Onze activiteiten en de toename 
van het totaal aantal leden, heeft  voor 2019  geresulteerd in een verdubbeling van de subsidie van de VUG,  ten 
gevolge daarvan zal er waarschijnlijk slechts een tekort van €1200 ontstaan, gezien onze reserves levert dat geen 
enkel probleem op.  
Op de balans zien we dat onze reserve inmiddels boven de €21000 ligt. Dus ons kapitaal neemt nog steeds toe dus 
als er ideeën zijn laat het ons dan weten 
Joop Degenkamp merkt op dat bij de dartclub de borden vervangen moeten worden. Nico zegt dat de dartclub een 
onderafdeling is van de PVG, die voornamelijk uit aktieven bestaat,  dus dat men bij de moederafdeling aan moet 
kloppen voor subsidie. Pim zegt dat de omschrijving  van de post: “opzetten en onderhoud  website “, alleen ” 
onderhoud website” moet zijn. 
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6. Mondeling verslag van de kascontrole commissie. 
Dirkjan Bras meldt dat hij samen met Henk Vat en Hans Vreeswijk hedenmorgen de balans met de onderliggende 
stukken heeft gecontroleerd en in orde bevonden. Het verbaast hem niet dat de VUG besloten heeft de financiële 
middelen uit te breiden bij een zo goed draaiende vereniging, die naar het schijnt, moeiteloos nieuwe bestuursleden 
en leden van de kascontrole vindt. 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 Nico Man, Kees Huizer en hijzelf aftredend zijn. De voorzitter en de penningmeester zijn 
herkiesbaar, Kees Huizer stelt zich niet meer herkiesbaar. Het bestuur draagt Jaap Minnee  voor om de opengevallen 
plaats in te nemen. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld, dus zijn zij allen automatisch weer voor 2 jaar 
gekozen. 
 
8. Benoeming kascontrole commissie. Dirkjan is aftredend, het bestuur stelt voor om Henk Vat nog een termijn te 
benoemen en naast Hans Vreeswijk, wordt door de vergadering, Johan de Hoog als reserve kascontrole commissielid 
benoemd.  
 
9. Informatie van Hubert Legius over Croda 
Hubert kondigt zijn aanstaande vertrek aan, hij heeft Croda gevraagd of hij iets anders mag gaan doen, in 2004 is hij 
naar Emmerich gegaan en later naar Gouda gekomen, hij doet dit dus bijna 15 jaar en vindt dat het voor de site  
beter is dat hij plaats maakt voor iemand anders en voor hem zelf dat hij aan een nieuwe uitdaging toe is. 
Als er een opvolger voor hem gevonden is gaat hij zich bezig houden met verbeteringen binnen heel Croda, om te  
kijken waarom dingen niet altijd gaan zoals ze horen te gaan. 
Vervolgens schets Hubert de Gouda strategie voor de komende 5 jaar, waarin uitbreiding van de derivaten, 
nadenken over de periode erna, digitalisering en het campus gevoel een belangrijke rol moeten gaan spelen.   
 
10. Informatie over het Croda Pensioenfonds door  Ron van ’t Hof 
Ron schets de situatie bij Croda wereldwijd grotere omzet en meer winst. Het aandeel Croda is toch fors naar  
beneden gegaan. De verwachtingen waren hoger dan de werkelijkheid en het opstarten van een nieuwe fabriek in 
Amerika heeft een half jaar vertraging opgelopen, beide zaken resulteerde in een koersdaling die inmiddels weer  
volledig is hersteld. 
Bij Croda Gouda is de omzet iets terug gelopen maar er is wel meer verdiend. Met het Croda Pensioenfonds gaat het  
wat minder goed, de dekkingsgraad in 2018  liep van 118 % naar 110%, de maand december was voor 5% van de  
afname verantwoordelijk.  In bijlage 1 vindt u meer informatie over de presentatie van Ron. 

11. Pim verklaart de lettercodes bij  Nationale Nederlanden                                                                                                  
Hij heeft geprobeerd om in  te loggen op de site hetgeen is gelukt maar de indexatie van 2,11% over 2018 heeft hij 
niet terug kunnen vinden in de  Europese opgave, hij heeft daar vragen over gesteld bij NN. Zoals elk jaar wordt een 
indexatie van de pensioenen vastgesteld met als leidraad de  inflatie  in de Eurozone. Voor meer informatie over de 
bijdrage van Pim zie bijlage 2 
  
12 Stand van Zaken Pensioenfonds  Progress door Jan Oskam. 
Ondanks de terugval  in de financiële positie eind 2018 heeft Progress toch volledig geïndexeerd. Verder geeft Jan  
een korte beschouwing m.b.t. de ontwikkelingen van het nieuwe pensioenstelsel.   
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 
 

 
Financiele resultaten van Croda International Plc op 31 dec 2018 

 
 

Ron vertelt dat Croda International  weer een goed jaar achter de rug heeft met een winst van 

£ 342.5 miljoen.  

Deze winst is verdeeld over heel diverse produktgroepen: zoals Personal Care, Life Sciences, 

Performance Technologies en Industrial Chemicals, die allemaal niet alleen winst maken 

maar ieder jaar ook steeds een toename in de winst laten zien.  

 

 

Als je dan ziet waar de meeste winst vandaan komt dan dan blijkt uit de onderstaande grafiek 

dat Performance Technologies het uitzondelijk goed gedaan heeft  met een toename van 15% 

en juist daar maken wij hier in Gouda het grootste onderdeel vanuit. 

 

Met andere woorden:  we zitten op het schip dat goed naar de toekomst vaart! 
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Het aandeel van Croda,  

 

Wat gebeurt er nu op de beurs als de cijfers bekend worden gemaakt aan de analisten, in ons 

geval gaat de koers van het aandeel fors naar beneden , ondanks de betere omzet en de 

hogere winst. Doordat  de verwachtingen die hoger waren dan de werkelijkheid en omdat het 

opstarten van een nieuwe fabriek in Amerika een half jaar vertraging heeft opgelopen, 

hebben beide zaken geresulteerd in een koersdaling die inmiddels weer volledig is hersteld. 
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Ron geeft aan dat het heel moeilijk is voor analisten om over Croda een goed oordeel te 

vellen omdat Croda wereldwijd een organistatie die heel breed is en door zijn grote 

diversiteit in veel bedrijfstakken aktief is, hetgeen door Hubert Legius wordt bevestigd. 

Pim van Dijk vraagt wat kan het ons eigenlijk schelen wat het aandeel doet? Ron geeft aan 

dat de werknemers van Croda gebaat zijn met een  oplopend aandeel omdat zij meedoen met 

een aandelenspaarplan en dat het bovendien een indicatie is dat het goed gaat met het 

bedrijf.   
 

Financiele resultaten Gouda site 
 

Bij Croda Gouda is de omzet iets terug gelopen maar dat is wel een bewuste strategie. Wij 

willen geen bulk bedrijf meer zijn, de afname zit vooral ook in de niet langer verkopen van  

glycerine, dat we nu inzetten voor de bereiding van Biogas. 

De winstgevendheid is verder toegenomen ondanks de afname van de omzet. 

 

Jan Blom vraagt hoe het met de vergisting gaat? Ron zegt dat de techniek vrij uniek is in de 

wereld en Hubert vult aan dat er problemen zijn geweest in de aanloop periode en dat het nu 

weer draait, maar hij geeft wel aan dat het een heel nieuw proces is waar we nog steeds van 

leren. 

Jan Löwik vraagt hoe groot zijn wij als Gouda binnen Croda?Volgens Ron zijn we de 

grootste produktie eenheid binnen Croda maar wat winstgevendheid betreft zijn we niet de 

beste, maar wel één van de betere. 

Jan Löwik vraagt hoe we nu zitten met het rendement op geinvesteerd vermogen. Ron zegt 

dat het veel beter is geworden maar dat we nog steeds onderin zitten binnen Croda, maar dat 

dit inherent is aan de grootte van deze fabriek. 
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Stichting pensioenfonds Gouda 

 

De afgelopen december was een dramatische maand voor pensioenfondsen , daarom zegt 

Ron heeft hij deze maand er even uitgelicht.  

 
De rekenrente ging naar beneden en tegelijkertijd gingen de aandelen onderuit, overigens als 

we de rente niet gedeeltelijk hadden afgedekt dan was het nog aanzienlijk slechter geweest, 

aldus Ron. Maar we gingen dus van een dekkingsgraad van 115.2 naar 110.7%  

 
 

Als we naar het hele jaar kijken dan zien we dat we 118 naar 110% zijn gegaan, dus dat 

betekent dat de maand december een grote impact gehad heeft op de dekkingsgraad.  

Het was dus geen geweldig jaar voor het Pensioenfonds, het toale vermogen is afgenomen 

van 180 miljoen naar 175.6 miljoen en het rendement was in 2017 nog 7 % in de plus en in 

2018 dus 3.6% in de min.  

Maar gelukkig is in januri 2019 het een en ander alweer hersteld. 
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De rode lijn is waar we naar toe moeten en de groene is onze dekkingsgraad. 

 
Op bovenstaande plaatje zijn alle pensioenfondsen weergegeven en dan zien we dat wij als 

klein pensioenfonds(blauwe bolletje) de helft van de pensioenfondsen onder ons houden.  

Ons pensioen fonds doet het relatief goed, we zijn op weg naar de dekkingsgraad van 120%, 

we blijven naar boven kijken maar we kunnen in juni pas definitief aangeven wat de 

definitieve indexatie wordt over 2019. Het goede nieuws is dat de indexatie die we nog te 

goed hebben blijven staan en niet komen te vervallen.   

 

Jan Oskam vraagt hoe het zit met de buitenlandse pensioenfondsen? Ron kan alleen spreken 

over de Engelse omdat hij ook Engelse PF van Croda zit, maar zij zitten wel boven de 100% 

maar dat is niet te vergelijken met het Nederlandse pensioenfonds, het wordt daar op een 

hele andere manier berekend. 

Wat Ron wel ziet is dat wij in Nederland op de 1 of 2 positie zitten van het beste PF in de 

wereld en als je ziet wat wij hier in kas hebben  dan doen we het vele malen beter dan de ons 

omringende landen. 
Ron van ’t Hof april 2019 
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Bijlage 2 informatie over Nationale Nederlanden door Pim van Dijk 
 

 
 

Pim geeft aan dat het niet eenvoudig is op bij “mijn NN” te komen maar hij zal het verder 

uitzoeken en op de GUC website de juiste route zetten. 

 

Als je er uiteindelijk in geslaagd bent om op de website van Nationale Nederlanden bij “mijn 

NN” te komen krijg je bovenstaand overzicht, maar dan met het juiste polisnummer.  

Als je dan de link “Mijn-documenten.htm aanklikt , krijg je onderstaand scherm:  
 

 
 

Maar de indexatie van 2,11% over 2018 heeft Pim niet terug kunnen vinden in de  Europese 

opgave, dus heeft hij daar vragen over gesteld bij NN en wordt daar binnenkort over terug 

gebeld. 

Volgens Jan Löwik en Henk Vat zouden deze percentages wel juist zijn. 

Jan Löwik merkt nog op dat de stijging van de prijzen in Nederland in 2018  1.71% 

bedragen terwijl  het pensioen voor 2.11% wordt geïndexeerd volgens de Europese norm. 
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Verder bespreekt Pim de informatie die je op je bankafschrift aantreft.  

Het EXCNR is het Excassonummer of wel uitbetaalnummer, wat dus het tegenovergestelde 

van Incasso is. 

Pim geeft nog mee dat de ingevulde BR , LH en ZVW  bedragen door hem zijn verzonnen. 
 

 
 

 

 

Tot slot concludeert Pim, heel tevreden te zijn met de administratie en de indexering. 
 

 

 

Pim van Dijk april 2019 
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Bijlage 3 informatie over Progress door Jan Oskam 
 

Financiële positie Progress eind 2018 

Het laatste kwartaal van 2018 was een slecht kwartaal 

 

Het vermogen daalde. 

Het vermogen daalde met € 270 miljoen door een flink verlies op de beleggingen in het 

laatste kwartaal van 2018. De oorzaak van het verlies op aandelen werd veroorzaakt door de 

wereldwijd met 10% gedaalde beurskoersen.  

 

Verplichtingen stijgen. 

De verplichtingen, de waarde van alle pensioenen die Progress nu en in de toekomst moet 

uitbetalen, stegen het laatste kwartaal met ruim € 115 miljoen. Oorzaak was de 

pensioenverhoging (indexatie) van 4,97% voor actieven en van 1,68% voor 

gepensioneerden. 

Ook de daling van de rente met 0,14%-punt zorgde voor een stijging van de verplichtingen. 

 

Dekkingsgraad 

De actuele dekkingsgraad van Progress daalde van 141 % naar 130% op 31 december 2018. 

De gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden (de Beleidsdekkingsgraad) daalde 

ook, met 2%-punt naar 139% en is weer op hetzelfde niveau als een jaar eerder. 

De Beleidsdekkingsgraad is hoger dan de TBI (toekomstbestendige) dekkingsgraad van 

123%, zodat de pensioenen volledig geïndexeerd konden worden. 

Op 1 januari 2019 zijn ze voor de gepensioneerden verhoogd met 1,68%. 

 
Inleiding pensioenontwikkelingen 

Nieuw pensioenstelsel nog niet in zicht! 

Diverse jaren heb ik het over de stand van zaken met betrekking tot het nieuwe 

pensioenstelsel gehad.  

Maar ook eind vorig jaar, kwam het niet tot een akkoord tussen kabinet en sociale partners. 

 

Waarom moest er ook alweer een nieuw pensioenstelsel komen?  

We hebben toch een goed pensioenstelsel? 

 

Daarvoor zijn twee redenen gegeven · 

1) -Het huidige stelsel is niet geschikt voor de veranderingen op de arbeidsmarkt? 

2) -Het vertrouwen in het stelsel laag is? 

 

1)-Het huidige stelsel is niet geschikt voor de veranderingen op de arbeidsmarkt? 

Er wordt dan gezegd dat er steeds meer zzpérs en zelfstandigen op de arbeidsmarkt komen 

die geen pensioen opbouwen. Dat is een zorgelijke ontwikkeling dus aandacht voor die groep 

is nodig. 

Maar waarom bouwt zo’n 60% van de zzp’ers nu geen pensioen op? 

Het probleem wordt volgens mij veroorzaakt doordat de werkgevers continue de loonkosten 

drukken.  

In onze tijd ging het van een eindloonsysteem naar een middelloonsysteem en stak het 

systeem van beschikbare premie regeling de kop op. 
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De laatste jaren wordt door de werkgevers steeds meer gebruik gemaakt van flexibele 

arbeidskrachten en zzp’ers, om de loonkosten te drukken. Zij bouwen nauwelijks of geen 

pensioen op. Dat probleem los je in mijn ogen alleen op door een verplichting in te voeren 

voor alle zelfstandigen om pensioen op te bouwen.  

Het kabinet is hier geen voorstander van. Jammer want sociaal gezien is uitbreiding van de 

verplichtstelling nodig mede om het draagvlak onder de beroepsbevolking voor het 

pensioenstelsel te behouden. 

 

2) -Het vertrouwen in het stelsel laag is? 

Ligt dit wellicht aan het (politiek) gezeur rondom het Pensioenakkoord? De regering zegt dat 

het huidige systeem erg ingewikkeld is en niet duidelijk welk deel van de pensioenpot nu 

voor gepensioneerden is en welk deel voor de deelnemers. Die regels moeten zo aangepast 

worden dat duidelijk is wie wat krijgt en de kans op verhoging van de pensioenen toeneemt. 

Meer inzicht bieden slaat nergens op. Dat inzicht krijgt iedereen nu ook al. 

Er wordt al jaren een hoop drukte gemaakt over het pensioenakkoord. Steeds wordt gezegd 

dat het slecht gaat met de pensioenfondsen, geen indexatie of zelfs verlaging. Hoewel het 

niet slecht gaat met de pensioenfondsen geeft dit geen vertrouwen. Sinds 2006 moeten 

pensioenfonds en onredelijk hoge buffers aanhouden. 

De regels zijn gewoon te streng. Pensioenfondsen hebben geld genoeg, maar mogen de 

pensioenen al jaren niet verhogen vanwege de strenge regels. Dat leidt tot veel onbegrip bij 

de mensen. 

Jong en oud worden tegen elkaar uitgespeeld. 

Ons pensioenstelsel kent vele vormen van solidariteit tussen generaties, waar 

doorsneepremie bijvoorbeeld een verschuiving van middelen van jong naar oud kent, was de 

afgelopen 10 jaar voor de pensioenreservering een verschuiving van oud naar jong zichtbaar. 

 

Waarop liepen de onderhandelingen over een nieuw stelsel stuk? 

Eind vorig jaar, kwam er geen akkoord tussen kabinet en sociale partners. 

De onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel liepen stuk op: 

 -de eis van de FNV dat de AOW leeftijd op 66 jaar moet worden bevroren, mede omdat 

 67j + 3 maanden voor bepaalde beroepen niet haalbaar is. 

-afschaffing van de doorsneepremie. 

-invoering van persoonlijke pensioenpotjes en meer keuze mogelijkheden. 

  De regering gaat uit van persoonlijke pensioenpotjes en meer keuze mogelijkheden terwijl 

de sociale partners het stelsel zoveel mogelijk collectief wensen te houden. 

-Geen gegarandeerd pensioen 

  Pensioenfondsen bieden geen zeker pensioen. Sociale partners wensen afspraken te maken 

over een grotere  kans op indexatie. 

 

 *Rutte en Koolmees zeggen zich zorgen te maken over ons pensioenstelsel maar ze zetten 

zich niet in om het beste  pensioenstelsel van de wereld, het beste te laten blijven. 
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Minister Koolmees is nu zelf aan het werk gegaan, het is/ blijft de bedoeling dat: 

 

-er een onderzoek komt naar de AOW leeftijd. -(er is vastgelegd dat als verwacht wordt dat  

mensen drie maanden ouder worden, de AOW leeftijd ook zoveel omhoog gaat. 

 

-de doorsneepremie vervalt. Nu betalen jong en oud nog dezelfde premie voor een gelijk 

pensioen. 

Het kabinet wil van de doorsneepremie af, zij vindt dit nodig in verband met de 

veranderingen op de arbeidsmarkt,    zoals de komst van veel zzp’ers. 

Maar die aanpassing van de premieheffing leidt tot een schade in de pensioenopbouw voor 

werkende deelnemers van meer dan 60 miljard euro(CPB) 

De oplossing van dit probleem wordt bij de pensioenfondsen gelegd. Die zouden de 

schadevergoeding voor hun rekening moeten nemen, zonder daar een cent extra premie voor 

te ontvangen. Dat heeft direct negatieve gevolgen voor de dekkingsgraad. Voor de 

gepensioneerden leidt dit direct tot een korting op hun pensioen. 

 

- er persoonlijke pensioenpotjes en meer keuze mogelijkheden komen 

Het kabinet gaat uit van persoonlijke pensioenpotjes. Maar individuele pensioenvermogens 

leiden tot een lager bereikbaar pensioen met meer individuele risico’s (SER) en kunnen de 

lopende pensioenuitkeringen negatief beïnvloeden. 

Meer keuze mogelijkheden, b.v. om bij pensionering een deel van het pensioen op te nemen 

voor aflossing van de hypotheek, of b.v. tijdens de opbouw, pensioenpremie te gebruiken 

voor de hypotheek of duurzame beleggingen. 

De sociale partners vinden dit een stap op weg naar uitholling van de collectieve regeling en 

keuze mogelijkheden zijn er al. 

 

Geen gegarandeerd pensioen 

-Dat er geen afspraken gemaakt worden die een grotere kans op indexatie geven. 

-Verlaging van de pensioenen. Het kabinet past de financieringsregels niet aan om verlaging 

van de pensioenen te voorkomen.  

Een nieuw pensioenstelsel……., niet eenvoudig.    Wordt vervolgd! 

 

Jan Löwik merkt nog op dat de rekenrente, waarmee de PF moeten rekenen,  wordt niet 

bepaald door de Nederlandse regering maar door de Nederlandse Bank, en als men dat wil 

veranderen dan is het de 2e kamer die dat zou moeten initiëren.   
 

 

Jan Oskam april 2019 


