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Toespraak gepensioneerdendag 15 november 2022 

Dames en heren, namens het bestuur van het pensioenfonds heet ik u van 
harte welkom op deze bijeenkomst. 

Vandaag is het alweer de 45ste keer dat de gepensioneerdendag gehouden 
wordt. De laatste keer was in 2019. Daarna kwam Corona en zijn we niet in 
de gelegenheid geweest om elkaar te ontmoeten. Ik ben blij dat u nu weer 
hier bent en hopelijk verkeert u in goede gezondheid. Voor mij is het de eerste 
keer. Eind 2019 ben ik Peter Oostveen opgevolgd als manager van het 
Huntsman Pensioenfonds. Peter is hier vandaag gelukkig wel aanwezig maar 
nu dan als gepensioneerde van het pensioenfonds, net als u. Ik ga hier straks 
nog verder op in. 

Mijn naam is Rein Godding, ik ben 52 jaar oud en werk al ruim 25 jaar voor 
diverse pensioenfondsen. Ik hoop ook me ook de komende jaren met veel 
enthousiasme voor uw pensioen te kunnen inzetten. 

 

Ontwikkelingen Huntsman 

De directie van Huntsman in Amerika heeft zeer recentelijk een aantal 
moeilijke besluiten genomen voor het Huntsman-personeel in Europa. Op 1 
november was de voltallige directie van Huntsman Amerika op bezoek bij ons 
in Rotterdam. Vrij snel daarna is bekend gemaakt dat Huntsman-locaties in 
Everberg (België), Basel (Zwitserland) en Wynyard (Engeland) gesloten zullen 
worden. De reden voor deze besluiten is dat door met name de hoge 
energieprijzen, de inflatie, een mogelijk aankomende recessie en afgenomen 
klantvraag het veel moeilijker is en wordt om wereldwijd concurrerend te zijn. 

Er zullen wel kleine locaties voor research en development open blijven, 
onder andere in België. Daarnaast zal er een klein Europees hoofdkantoor 
geopend worden in Frankfurt.  

Verder zullen shared business services zoveel mogelijk naar Krakau in Polen 
worden verplaatst.  

Alles tezamen zal dit ten koste gaan van een behoorlijk aantal banen op de 
diverse Huntsman locaties in Europa. Ook medewerkers in Rotterdam zullen 
hierdoor geraakt worden. 
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De MDI productie volumes in de Botlek zijn teruggebracht naar een veel lager 
niveau dan we gewend waren. 

Onze collega’s bij Huntsman gaan dus helaas een onzekere tijd tegemoet. 

 

Ontwikkelingen pensioenland. 

Dames en heren, ik wil u graag informeren over een aantal ontwikkelingen op 
pensioengebied, met daarbij natuurlijk bijzondere aandacht voor de positie 
van ons eigen pensioenfonds. 

Nieuw Pensioenstelsel 

De Nederlandse regering heeft besloten om het pensioenstelsel te 
veranderen. Dit is 1 van de grootste wijzigingen die er ooit in de 
pensioenwetgeving hebben plaatsgevonden. Het is nog wachten op 
instemming door de Tweede en Eerste Kamer. Er is dus ook een kans dat het 
niet doorgaat. Toch bereiden pensioenfondsen, werkgevers en vakbonden 
zich voor op deze grootscheepse transitie.  

De redenen waarom de regering deze wijzigingen wil doorvoeren zijn 
drieledig: 

1. Het nieuwe pensioen moet beter aansluiten bij de ontwikkelingen in de 
maatschappij en op de arbeidsmarkt. 

2. In het nieuwe pensioenstelsel moet er meer kans zijn op indexatie.  
3. Pensioen wordt meer inzichtelijk en persoonlijker gemaakt. 

Het pensioen wordt meer individueel. Maar veel collectieve elementen van het 
huidige pensioenstelsel blijven gehandhaafd zoals een solidariteitsbuffer, 
gezamenlijk beleggen en risico-deling bij overlijden en arbeidsongeschiktheid.  

U leest vast veel over het nieuwe pensioenstelsel in de krant. De meningen 
zijn ook erg verdeeld in Nederland. De vraag of het goed of slecht is dat het 
pensioenstelsel gaat veranderen kan ik niet beantwoorden. Dat is uiteindelijk 
een politieke keuze. De taak van het pensioenfondsbestuur is om voor u 
inzichtelijk te maken wat de veranderingen betekenen en hoe de belangen 
van alle deelnemers van het Huntsman Pensioenfonds zorgvuldig afgewogen 
worden. 

 

Ons pensioenfonds 
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Dat brengt me dan bij ons pensioenfonds. Op dit moment weten we nog niet 
of we de nieuwe pensioenregeling van Huntsman gaan uitvoeren. We zijn een 
klein pensioenfonds en sinds 2016 treden er al geen nieuwe werknemers mee 
toe tot de regeling. De werkgever, OR en vakbond moeten in de komende 
periode besluiten hoe de regeling eruit gaat zien en wie de regeling gaat 
uitvoeren..  

 

Financiële situatie 

Een ander belangrijk onderwerp voor het pensioenfonds en met name voor u 
is de financiele positie van het pensioenfonds. Deze is gelukkig goed. De 
beleidsdekkingsgraad was eind oktober 136,8%. Dat betekent dat uw 
pensioen weer verhoogd kan worden door het toekennen van een 
zogenaamde indexatie. Hoe hoog die indexatie wordt kan ik nu nog niet 
zeggen, het bestuur vergadert hier begin december over. De inflatie bevindt 
zich op een historisch hoog niveau en economisch gaat het minder goed in 
Europa. Het pensioenfonds moet ook buffers aan moeten houden voor 
toekomstige indexaties. Eind december ontvangt u van mij de jaarlijkse 
nieuwjaarsbrief met het indexatiebesluit. Wij zullen deze ook op de website 
van het pensioenfonds publiceren. 

 

Enquête 

Graag wil ik u nog hartelijk danken voor de vragenlijst die u heeft ingevuld. 
Het geeft het bestuur een aardig beeld bij hoe u als gepensioneerde kijkt naar 
bijvoorbeeld de koopkracht van uw pensioen, verantwoord beleggen en de 
communicatie door het pensioenfonds. Het bestuur blijft natuurlijk zelf 
verantwoordelijk voor de te maken beleggingskeuzes en laat zich ook bijstaan 
door experts. Wij zullen nog een vergelijkbare uitvraag doen onder de actieve 
deelnemers en op onze website communiceren over de uitkomst van deze 
enquête. Met een response van 50% heeft u in ieder geval laten zien enorm 
betrokken te zijn bij het pensioenfonds, hetgeen we erg waarderen. 

 

Gepensioneerden in het bestuur 

Ook wil ik nog extra aandacht schenken aan de bestuursleden en leden van 
het verantwoordingsorgaan die zelf ook gepensioneerd zijn en zich met groot 
verantwoordelijkheidsbesef inzetten voor uw pensioen: 
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In het bestuur heeft al sinds 2012 gepensioneerde Gerrit Plaisier zitting. Gerrit 
is dit jaar samen met Herman Appers en de commissieleden ook mede 
organisator geweest van deze gepensioneerdendag.  

Uit het Verantwoordingsorgaan zijn vorig jaar na een lange staat van dienst 
teruggetreden Ans Impens en Wim Veenendaal. Gelukkig zijn er opvolgers 
gevonden, namelijk Harrij Mensinga, Rene Verhulst en die u wel bekende 
Peter Oostveen. Peter zal volgend jaar ook de voorzittershamer overnemen 
van Jan Veerman, die medio volgend jaar terugtreedt uit het 
Verantwoordingsorgaan. Jan is vandaag helaas afwezig vanwege privé 
omstandigheden. Ik wens allen veel succes met hun belangrijke taken voor 
het pensioenfonds.  

 

Tenslotte 

Tenslotte wil ik u meedelen dat het bestuur ook voornemens is volgend jaar 
een gepensioneerdendag te organiseren. De locatie en datum staan nog niet 
vast, daar informeren we u later over. 

Ik dank u hartelijk voor uw komst, ik hoop dat u geniet van het eten en drinken 
en dat u een goed gesprek heeft met uw collega’s van weleer. Namens het 
pensioenfondsbestuur wens ik u nog een prettige middag. 

 

 

 


