
 1 

15 april 2004                                Jaargang 6 - No. 2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00  Een reünie zonder ellebogen werk  
 

 

1.  Veel reacties 
 

Hoewel het meestal over niet zulke leuke zaken gaat, is het verheugend om te constateren dat 

de lezers van Seconer-nieuws de weg naar het bestuur en de redactie steeds beter weten te 

vinden. Zo werden we door Koos Boswinkel attent gemaakt op het overlijden van de heer 

Leendert Schreuders, één van de mensen die aan de wieg hebben gestaan van BP in het 

Rotterdamse havengebied. Koos besteedt op pagina 23 aandacht aan zijn goede vriend en 

collega. 

 

Inmiddels heeft u de aangifte voor de Inkomstenbelasting over 2003 natuurlijk weer netjes 

ingevuld en opgestuurd aan de Inspecteur. Ook de gebruikelijke aanslag over het jaar 2002 is 

natuurlijk al binnen zoniet betaald. Dat laatste is helaas nog steeds een probleem, ondanks de 

toezegging van Nerefco dat de afzonderlijke pensioenen van BP/Nerefco dan wel 

Texaco/Nerfeco dit jaar als één bedrag zouden worden uitbetaald. Daardoor zouden we 

verschoond kunnen worden van forse aanslagen achteraf. Tijdens een gesprek dat het bestuur 

heeft gehad met Jan Nieuwenhuizen van de afdeling Accounts, is gebleken dat die toezegging  

op korte termijn niet zal worden waargemaakt. 

 

Gelukkig  bestaat  er  een  mogelijkheid  om  dat  probleem  zelf  op  te  lossen,  zonder  dat  u 
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daar voor Nerefco nodig hebt. Zo maakte Wil Heersche ons attent op de mogelijkheid om de 

inspecteur van de belastingdienst waaronder u valt, te verzoeken u een voorlopige aanslag op 

te leggen voor het jaar nadat u 65 geworden bent. Wanneer u daartoe een machtiging hebt 

afgegeven wordt er dan maandelijks een bedrag van uw rekening afgeschreven en hoeft u zich 

geen zorgen meer te maken over aanslagen achteraf. Het advies van Wil Heersche treft u aan 

op pagina 6.  

 

Te beginnen op pagina 3 kunt u ook een reactie lezen van Jaap van Oijen die onlangs 65 jaar 

is geworden en vol spanning op z’n eerste pensioen zat te wachten. Zoals het hoort werd het  

BP deel van z’n pensioen stipt op tijd op zijn rekening gestort. Wat het Nerefo pensioen 

betreft duurde dat wat langer, omdat volgens AEGON het pensioen door Nerfeco geblokkeerd 

was en er dus niet uitbetaald kon worden. Desgevraagd, beweerden terzake kundige Nerefco 

medewerkers daarentegen, dat er bij AEGON een fout was gemaakt. Waar de fout dan ook 

lag, na veel telefoongesprekken en de tussenkomst van een tweetal Seconer bestuursleden 

werd het eerste Nerefco pensioen dan uiteindelijk een maand te laat uitbetaald. Overigens was 

Jaap niet het enige slachtoffer van deze onverkwikkelijke communicatie storing die natuurlijk 

nooit neer mag voorkomen. 

 

Het feit dat Jaap van Oijen de pensioengerechtigde leeftijd bereikte bracht hem op het spoor 

van nog een belangrijk gegeven. Indien u als gevolg van de laatste reorganisatie een WW 

uitkering heeft gehad en daardoor in de verplichte Ziekenfonds terecht bent gekomen, dan 

betaalt u bij het ingaan van uw pensioen teveel ziekenfondspremie. Ook dat is overigens weer 

een gevolg van het afzonderlijk uitbetalen van twee of meer pensioenen. In zijn relaas doet 

Jaap ons een advies aan de hand om het teveel betaalde aan premie terug te vorderen. 

 

Voor zover van toepassing, doe er uw voordeel mee. 

Tenslotte wijst Jaap er nog op dat het laatste pensioenoverzicht dat Nerefco ons verstrekte 

dateert van 1 januari 2002. (Overigens zijn wij als redactie van mening dat het laatste 

overzicht is afgegeven op 4 juni 2001.) Ook hierover heeft het bestuur van Seconer een 

gesprek gehad met Jan Nieuwenhuizen. Afgaande op zijn reactie hoeven we voorlopig niet te 

rekenen op een nieuw overzicht omdat daar op de raffinaderij kennelijk de mankracht voor 

ontbreekt. 

Voor toekomstig gepensioneerden geen rooskleurig perspectief, wanneer je bedenkt dat er op 

termijn nogal wat gaat veranderen in de personele sfeer op de raffinaderij. Zo zullen er aan het 

eind van dit jaar twee sleutelfiguren op het gebied van Nerflex en pensioenen zelf van een 

welverdiende rust gaan genieten. Bovendien zal er een nieuwe manager op de afdeling 

Personeelszaken worden benoemd en is het inmiddels bekend dat de Refinery manager op 

korte termijn vervangen zal worden. 

We zullen de ontwikkelingen nauwlettend voor u blijven volgen. 

- o - 
De juiste verhouding 
 

Een goede salade maken vereist briljante diplomatie. 
 

Het probleem is voor beide vermogens geheel hetzelfde: weten hoeveel olie je 

moet mengen met je azijn.                                                                 Oscar Wilde. 
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2.  Indexering Nerefco pensioen 
 

Tot 1 januari 2003 was Nerefco verantwoordelijk voor de toeslag op reeds ingegane 

pensioenen. De indexering van de pensioenen was altijd al afhankelijk van de resultaten van 

de beleggingen. Tot op enkele jaren geleden was dat mogelijk. De laatste jaren echter waren 

de resultaten niet goed tot slecht. Op basis van deze resultaten, zou er dan ook geen 

indexering toegepast kunnen worden, aldus een mededeling van Nerefco’s afdeling HR&O.  

 

Na ampele beraadslagingen heeft Nerefco besloten om de reeds ingegane pensioenen met 

terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2003, te verhogen met de helft van de indexering die 

gegeven zou zijn indien de resultaten het wel hadden toegelaten. Dat komt neer op een 

indexering van 2.7% voor alle pensioenen ingegaan voor 1 januari 2001 en 1.25% voor alle 

pensioenen ingegaan in 2001. Naar ons is medegedeeld zal de verrekening van de indexering 

waarschijnlijk plaats vinden met het pensioen van maart 2004. 

 

Over de indexering van de periode vanaf 1 januari 2003, zal het pensioenfonds Nerefco na 1 

juli 2004 beslissen. 

 

Na aanvulling met de toeslag van het Nerefco pensioen per 1 januari 2003, ziet ons overzicht 

van de Consumenten Prijs Index (CPI) er als volgt uit.  
 

Jaar CPI Stijging CPI 
Toeslagfonds 
BP 

Toeslagfonds 
Texaco 

Toeslagfonds  
Nerefco 

Nerflex 

Januari 1995 100,0 0,0    1,91 

Januari 1996 102,1 2,1    1,20 

Januari 1997 104,3 2,2 1,1 7,33 1,1 1,84 

Januari 1998 106,2 1,9 1,4  1,4 1,76 

Januari 1999 108,4 2,2 1,4 3,1 1,4 1,29 

Januari 2000 110,9 2,5 1,9 2,5 1,9 1,62 

Januari 2001 115,5 4,6 1,9 3,6 1,9 2,13 

Januari 2002 118,2 2,7 2,8  3,0 3,00 

Januari 2003 121,36 3,16 1,925 2,6 2,7 1,88 

Januari 2004       

Totaal  21,36 12,425 * 13,4 16,63 

 

 

3.  Waar blijft dat Nerefco pensioen? 
 

Door Jaap van Oijen 

 

In de vorige Seconer-nieuws las ik onder de kop “Hoe zit dat nou met dat Nerefco pensioen” 

de klacht dat het zo lang duurt voor dat je weet waar je aan toe bent als het gaat om het 

pensioen dat je binnen Nerefco hebt opgebouwd. In aansluiting hierop wil ik graag mijn 

ongenoegen uiten over de wijze waarop Nerefco omgaat met de belangen van de Nerflexer 

die 65 jaar wordt. 

 

Ook ik werd, ver voor het bereiken van mijn 65-jarige leeftijd, door de Sociale Verzekerings 

Bank (SVB) op de hoogte gebracht van het te ontvangen AOW pensioen, inclusief een 

specificatie van de bruto- en de netto uitkering. Ook van AEGON kreeg ik deze informatie 

over het te ontvangen BP pensioen. Anders was het gesteld met het Nerefco pensioen. 

Daarvan kreeg ik van AEGON alleen een bericht met daarin het bruto bedrag zonder verdere 
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specificatie. Ik wist dus nog steeds niet wat er uiteindelijk om mijn rekening zou worden 

gestort. 

 

In februari van dit jaar werd ik 65, waarna ik op 26 februari via een bankafschrift kon 

vaststellen dat het AOW pensioen en het BP pensioen keurig op mijn rekening was 

bijgeschreven. Van het Nerefco pensioen was echter nog niets te bekennen. Teneinde raad heb 

ik maar eens met AEGON gebeld met de vraag: “Waar blijft dat Nerefco pensioen?”. Na zo’n 

30 minuten kreeg ik te horen dat het Nerefco pensioen, om voor AEGON onverklaarbare 

redenen, geblokkeerd was. Er werd me beloofd dat ze dit zouden uitzoeken en mij daarover zo 

snel mogelijk zouden terugbellen. 

 

Op 2 maart had ik echter nog niets van AEGON gehoord, dus maar weer gebeld met als 

gevolg dezelfde lijdensweg van het telefonische wachtbestand en het niet kunnen 

doorverbinden met de juiste afdeling. Na zo’n 25 minuten kreeg ik een mevrouw aan de lijn 

die me vertelde dat het Nerefco pensioen om voor haar onverklaarbare redenen nog steeds 

geblokkeerd was. De dame in kwestie deelde me mee dat ze ging overleggen met een aantal 

collega’s die hier meer over moesten weten. Ook zij beloofde me zo spoedig mogelijk te 

zullen terugbellen. Tot mijn verbazing werd ik inderdaad na 15 minuten door deze mevrouw 

teruggebeld met de mededeling dat er een foutje was gemaakt en dat dit zo snel mogelijk zou 

worden gecorrigeerd. Mijn pensioen zou begin volgende week gestort worden, dus op z’n 

vroegst op 8 maart. Op mijn vraag waarom dat zo lang moest duren, antwoordde ze laconiek 

dat dit niet anders kon. 

 

Op 11 maart was er echter nog steeds geen Nerefco pensioen op mijn rekening gestort, dus 

maar weer eens met AEGON gebeld. Maar helaas, de afdeling die er over gaat was niet te 

bereiken. Ik kreeg de toezegging, dat er teruggebeld zou worden. Na verloop van een half uur 

werd ik inderdaad gebeld met de mededeling dat het Nerefco pensioen was vrijgemaakt om 

op mijn rekening te worden gestort. Ik zou er rond 25 maart over kunnen beschikken, dus een 

maand te laat. Op mijn vraag of dit normaal is werd me gezegd dat dit helaas niet anders kon.  

 

Al dit gezeur meer dan beu had ik intussen Nico ter Horst, de voorzitter van Seconer, gebeld 

en hem het hele verhaal verteld. Uit dat gesprek bleek dat ik niet de enige was die met dit 

fenomeen werd geconfronteerd, er was namelijk nog een slachtoffer die met dezelfde klacht 

bij Nico had aangeklopt. Met deze twee klachten is Nico, samen met Aad van Biezen, op 17 

maart naar Sjoerd Gunnewijk, de manager van de afdeling personeelszaken, gestapt met het 

uitdrukkelijke verzoek dit probleem zo snel mogelijk uit de wereld te helpen.  

 

Wat schetst mijn verbazing wanneer ik op 18 maart, op verzoek van AEGON, door de bank 

wordt gebeld met de mededeling dat het Nerefco pensioen door AEGON op mijn rekening is 

gestort. Mijn verbazing wordt nog groter wanneer blijkt dat niet alleen het pensioen van 

februari, maar ook dat van maart al is overgemaakt.  

 

Ik blijf nu alleen nog zitten met de vraag “wie heeft hier nu een fout gemaakt”. Is dat AEGON 

en zo ja waarom zijn er dan geen problemen met het overmaken van het BP pensioen? Of ligt 

de oorzaak van het probleem bij Nerefco en moet je daarom eerst bij de hoogste baas langs 

gaan om je probleem opgelost te krijgen? We zullen het wel nooit te weten komen. 

 

Pensioen overzichten 

Nu ik het toch over de pensioenen heb wil ik graag even vaststellen dat het laatste overzicht 

van de opgebouwde pensioenrechten van zowel BP als Nerefco dateert van 1 januari 2002. Ik 
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vraag me dan ook af waar de overzichten blijven van de jaren 2002 en 2003. Bovendien moet 

nog een indexering in de huidige pensioenen verwerkt worden, maar AEGON gebruikt wel de 

bedragen van 1 januari 2002, is er iemand die mij hiervoor een verklaring kan geven? Over dit 

laatste heb ik geprobeerd met Martin Berens te bellen. Het zal u niet verbazen dat ik niet 

verder ben gekomen dan zijn antwoordapparaat dat de toezegging doet dat je zo snel mogelijk 

zal worden teruggebeld. Teneinde raad maar een boodschap ingesproken, maar helaas, tot op 

heden nog niets van hem vernomen. 

 

Ziekenfonds 

Wanneer u net als ik, als gevolg van de laatste reorganisatie, op 1 januari 1999 in de WW 

terecht bent gekomen, heeft u de overstap gemaakt van de vrijwillige Ziektekostenverzekering 

naar de verplichte Ziekenfondsverzekering. In dat geval bent u bij het ingaan van het Nerflex 

pensioen in de verplichte Ziekenfondsverzekering gebleven. Tijdens het Nerflex pensioen 

werd de premie voor de Ziekenfondsverzekering als volgt ingehouden: 

 

 ZFW werknemer 1,25% van € 2467,17 = €  30,84 

 ZFW werkgever 6,75% van € 2467,17 = € 166,53 

 Totaal ZFW is  8,00% van € 2467,17 = € 197,37 

 

Bij het bereiken van de 65-jaarige leeftijd en het ingaan van het AOW- en overige pensioen, 

blijkt dat er teveel premie voor de Ziekenfondsverzekering wordt ingehouden. Wat is het 

geval. Als u gehuwd bent en uw partner is jonger dan 65 jaar zonder eigen inkomsten, dan 

krijgt u op uw AOW pensioen een toeslag. Over het totaal van de AOW en de toeslag van uw 

partner wordt 8% premie voor de Ziekenfondsverzekering ingehouden. Over de overige 

pensioen die u ontvangt wordt eveneens premie voor de Ziekenfondsverzekering ingehouden, 

namelijk 6%. 

 

De maximum premie die u onder deze omstandigheden moet betalen is wettelijk vastgesteld 

op € 174,54 per maand. Op jaarbasis dus 12 x € 174,54 = € 2094,48. 

 

Wanneer u verplicht verzekerd bent krijgt u begin 2005 van de Sociale Verzekerings Bank en 

van de pensioenfondsen een jaaropgave over 2004. Wanneer de totaal ingehouden premie 

voor de Ziekenfondsverzekering (ZFW) hoger is dan € 2094,48, heeft u teveel premie betaald 

en heeft u er recht op om het teveel betaalde terug te ontvangen. U kunt dat bedrag terug 

vorderen door een kopie van alle door u ontvangen jaaropgaven, tezamen met een verzoek om 

teruggave van het door u te veel betaalde premie, te sturen naar uw verzekeraar. 

 

Wilt u na het lezen van het bovenstaande meer informatie over dit onderwerp dan kunt u 

contact opnemen met het “COLLEGE VAN ZORGVERZEKERAARS” in Amstelveen, 

telefoon 020 7978555. 

 

Inkomstenbelasting 

Een ander fenomeen waarmee ik bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd geconfronteerd 

werd, is het feit dat er te weinig belasting wordt ingehouden. Dit komt omdat de loonbelasting 

die op uw AOW pensioen en de eventuele overige pensioenen wordt ingehouden in de 

schijven 1 (15,5%) en 2 (22,5%) vallen. De belastingdienst telt deze pensioenen echter bij 

elkaar op waardoor een deel van uw totale pensioen in schijf 3 (42%) en wellicht in schijf 4 

(52%) valt. Een gewaarschuwd mens telt voor twee! 

 

Met hartelijke groeten, J. van Oijen. 



 6 

4.  Ouderdomspensioenen en de belasting. 

 

Als je 65 jaar wordt veranderd er nogal wat op het gebied van je inkomen. Velen van ons zijn 

eraan gewend dat het bedrijf, in ons geval Nerefco, de inkomstenbelasting die we moeten 

betalen van ons salaris of Nerflexpensioen inhoudt en bij de jaarlijkse belastingopgave iets 

moeten bijbetalen of soms terugontvangen. 

 

Wanneer je 65 jaar wordt krijg je AOW, Texaco of BP- ouderdomspensioen, Nerefco 

ouderdomspensioen en mogelijk nog kleine pensioenen opgebouwd bij vorige werkgevers of 

aanvullende lijfrentepensioenen. 

 

De AOW uitkering wordt beschouwd als het basis inkomen en hierover worden de 

belastingen en premies geheven volgens de normale belastingtabel. Dit betekent dat men 

inhoudt volgens de laagste belastingschijven. Andere inkomsten uit ouderdomspensioenen 

worden ook belast maar volgens andere tabellen en kunnen tussen de circa 15 en 20% 

bedragen. 

 

Dit lijkt leuk, maar de belastingdienst maakt zaken nooit leuker, want je krijgt teveel gestort 

op je rekening. De belastingdienst telt bij de opgave van de inkomsten deze bij elkaar op en 

past dan de oplopende belastingschijven toe en zo komt u gemakkelijk in de 42 of 52 % schijf 

terecht. 

 

Het gevolg: een forse aanslag. 

 

U kunt dit voorkomen door de inspecteur van de belastingdienst waaronder u valt te 

verzoeken u een voorlopige aanslag op te leggen voor het jaar nadat u 65 geworden bent. U 

krijgt dan een formulier waarop u uw inkomsten opgeeft en de door de pensioenverstrekkers 

ingehouden heffing. Wat zij inhouden kunt u zien aan het einde van de maand als het eerste 

pensioen betaald wordt, daarbij staat de ingehouden heffing vermeldt. Dit maal 12 en u hebt 

het totaal aan ingehouden belasting. De belastingdienst berekent wat U over het gehele jaar 

moet betalen en legt u een voorheffing op die in 10 of 11 termijnen betaald moet worden. Dit 

kan via een machtiging en werkt goed. 

 

Voor het jaar daarop ontvangt u de voorlopige aanslag automatisch vergezeld van een 

formulier voor mogelijke wijzigingen. Het voordeel is dat u dan precies weet wat u kunt 

besteden en niet voor verrassingen komt te staan.  

 

W.J.F. Heersche Tel. 0111 652294 

 

 

5.  Valkuil AWBZ 
 

In Seconer-nieuws van 15 januari heeft een artikel gestaan over de valkuil in de AWBZ. Het 

had te maken met het eigen risico van diezelfde AWBZ. Tijdens het schrijven van dit artikel 

is de tekst nogal eens aangepast, dit vooral om het verhaal goed leesbaar te houden. Een 

belangrijke regel is hierdoor uit het verhaal verdwenen. Petra Hoks was zo vriendelijk ons 

daarop te wijzen. De keuze die u zou kunnen maken om ongehuwden AOW aan te vragen is 

definitief en kan dus niet meer worden terug gedraaid. 

 

Nico ter Horst 
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“Eigen bijdrage” voor AWBZ-zorg in een tehuis of instelling. 
 

In eerdere persberichten is reeds gewezen op het gegeven dat ouderen in veel gevallen niet ten 

volle gebruik maken van de mogelijkheid van belastingaftrek voor buitengewone uitgaven wegens 

ziekte/ouderdom. Ervaring van de drie ouderenbonden ANBO, KBO, PCOB heeft geleerd dat 

ouderen met name aftrek van betaalde ziektekostenpremies en uitgaven voor medicijnen etc. laten 

lopen. Zie ook het artikel “In de Kijker” in 50+ van oktober 2003 op pagina 4. 

In dit verband moet, wellicht ten overvloede, ook worden gewezen op de mogelijkheid van 

belastingaftrek voor de “eigen bijdrage AWBZ” die moet worden betaald voor de verzorging in 

een verzorgingshuis, verpleeghuis of een gezinsvervangend tehuis. 

Met ingang van 1 januari 2003 geldt een wettelijke forfaitaire regeling voor deze belastingaftrek: 

25 % van de verplichte eigen bijdrage AWBZ is aan te merken als buitengewone uitgave. 

Dit betekent een aanmerkelijke vereenvoudiging t.o.v. de eerdere regeling. In de jaren tot 2003 

was deze eigen bijdrage AWBZ aftrekbaar voorzover zij de gezamenlijke kosten te boven ging die 

werden bespaard doordat in de desbetreffende periode niet zelf in huisvesting, voeding etc. hoefde 

te worden voorzien. Het bepalen van deze kosten is in het algemeen erg lastig en vergt vaak 

ingewikkelde berekeningen zeker voor bewoners die al een aantal jaren in een verzorgingshuis 

verblijven. 
  
J. Evers  

 

6.  Kascontrole bij de Stichting Seconer 
 

Medio 2001 heb ik de verantwoordelijkheid over de financiën voor mijn rekening genomen. 

Door omstandigheden hebben we in ons korte bestaan wat wisselingen gehad in 

penningmeesters. Eerst het helaas te vroege overlijden van onze vriend en animator Herman 

van Eijk. Ik mis hem nog dagelijks. Zijn kundige opvolger verliet ons spoedig om 

persoonlijke redenen met als gevolg dat ik, Aad van Biezen, maar in het ontstane gat gestapt 

ben.  

Vervolgens is Seconer van een onderafdeling van de Personeelsvereniging, nu een 

zelfstandige stichting geworden. Ik heb getracht structuur te brengen in de financiële zaken, 

en dat is naar mijn mening gelukt. In principe gaan alle betalingen en ontvangsten per 

bankgiro. Daarnaast is er een kleine kas voor betalingen die niet anders kunnen dan contant. 

Uiteraard heb ik de eerste twee jaren verantwoording afgelegd aan het bestuur van Seconer en 

openheid gegeven aan het management van Nerefco, zijnde onze subsidie gever. Daarvoor 

nog onze hartelijke dank. 

Ik had en heb echter behoefte aan deskundige controle ten aanzien van het financiële handelen 

mijnerzijds en wilde bovendien rugdekking. Het is toch veel geld van het bedrijf dat ik ten 

behoeve van de Seconer activiteiten mag beheren. Daarom heb ik aan onze voorzitter, Nico 

ter Horst, gevraagd of hij een kascontrolecommissie wilde instellen. 

Bij de laatste reünie heeft hij de heren Wil Heersche, Joop van Waardenburg en Huib 

Poolman bereid gevonden zitting te nemen in de kascontrolecommissie. Op 11 maart 

jongstleden hebben deze heren de financiële bescheiden en boeken van Seconer minutieus 

gecontroleerd en in orde bevonden. De wijze van boeken en administreren vonden ze helder 

en doorzichtig. De commissie heeft met complimenten het kasboek en de balans getekend. 

Uiteraard worden de financiële resultaten nog gerapporteerd aan het bestuur van Seconer en 

daar ter bespreking ingebracht. 

Rest mij nog de commissieleden te bedanken voor hun inzet en de vriendelijke woorden aan 

mijn adres. 
 

Aad van Biezen, penningmeester 
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7.  2004 voor Nerefco een jubileumjaar (deel 2) 
 

 

In het kader van de jubileumgolf bij Nerefco lieten we in ons vorige nummer twee actieve 

oud-collega’s aan het woord. 

 

Deze keer stelden we ons de vraag: 

“Hoe hebben Wim Spijkhoven en BP/Nerefco elkaar gevonden?”  
 

Op de volgende twee pagina’s de ontboezemingen van een man aan het eind van zijn carrière.  

 

 

Iets wat je graag doet verleer je nooit 
 

Sampelman 

Mijn eerste werkgever was een deurenfabriek annex timmerbedrijf, met de naam Swiderski in 

Schiedam. Ik ben daar in dienst getreden in april 1960 en was toen 15 jaar jong. Vandaag de 

dag kan je je dit haast niet meer voorstellen, maar toentertijd keek niemand er van op als je 

met deze leeftijd ging werken. Het bedrijf was gespecialiseerd in het maken en afhangen van 

hardhouten deuren en kozijnen en had door heel Nederland een klantenkring van mensen die 

meestal wel wat te verteren hadden. Het was keihard werken, en altijd alleen. Toch heb ik dat 

werk met plezier gedaan en er veel van geleerd. 

 

Met de komst van de bouwmarkten waren de vooruitzichten voor het bedrijf helaas niet zo 

gunstig meer en stond het 

loon niet in verhouding met 

de arbeid die je moest 

verrichten. Mijn  schoonvader 

die al jaren bij BP werkte 

hoorde dat ik zoekende was 

naar een andere baan en 

attendeerde mij erop dat de  

BP-raffinaderij in Europoort 

mensen zocht. Ik heb 

gesolliciteerd en  ben op 15 

oktober 1979 aangenomen als 

“sampelman” ofwel monster- 

nemer in het toenmalige BP-

Laboratorium. 
 

Melkflessen 

Voor die baan was in de jaren 70 een echte conditie vereist. Aanvankelijk keek ik mijn ogen 

uit op deze grote raffinaderij. Alles was hier voor mijn gevoel op reuzenschaal gebouwd. De 

olieopslagtanks waren zo hoog als een flatgebouw met zeven etages, maar dan wel zonder lift! 

Als monsternemer moest ik per dag wel 10 tot 15 keer via een ijzeren trap naar het dak van 
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zo’n opslagtank om olie- of benzinemonsters te tappen in vier tot acht van die ouderwetse 

glazen melkflessen, die ik in zo’n melkboeren mandje mee naar boven had gedragen. Door 

een speciaal gat in het dak van de olietank liet ik aan een koord zo’n melkfles in de vloeistof 

zakken. Daarna haalde je de volle fles weer omhoog, het was net vissen en je ving altijd wat. 

Nadat je dan de volle flessen met een label gemerkt had, ging je weer met je vangst omlaag. 

In één hand droeg je dan de “gewichtige” lading en met de andere hand hield je altijd de 

leuning stevig vast, want struikelen op zo’n trap deed je maar één keer in je leven. 

Olympische spelen. 

Vanaf het hoge standpunt op een tank had je vaak een prachtig uitzicht over de haven en over 

de zee of de fabriek. Als echter in de winter je oren van je kop vroren of als bij harde wind de 

zwarte olie in je gezicht blies dan was er maar weinig aandacht voor dat mooie uitzicht, dan 

was het behoorlijk afzien. Op zo’n moment was het snel monsters tappen en wegwezen, om 

daarna in het laboratorium weer een beetje op temperatuur te komen. Mijn conditie was in die 

tijd goed voor goud op de olympische spelen op het nummer “trappenklimmen”. 

Tegenwoordig zijn er voor het tappen van monsters speciale faciliteiten aangebracht. Aan de 

voet van een olietank zijn kranen aangebracht waar de monsterflessen voor het laboratorium 

gevuld kunnen worden. Dat is wel  goed voor de efficiëntie natuurlijk, maar de conditie van 

de tegenwoordige monsternemer is hierdoor  wel op NERFLEX niveau beland.  
 

Gouden handjes 

Na het overlijden van Octave de Blaay eind november 1987, heb ik het werk van hem 

overgenomen en doe dat nu nog steeds als Allround Laboratory Technician op de afdeling 

Production Laboratory. Net als Octave indertijd, verzorg ik de inkoop van chemicaliën en 

andere materialen voor het laboratorium. En door de handigheid die ik bij mijn vroegere werk 

heb opgedaan verricht ik nogal wat reparaties en kleine aanpassingen in het laboratorium (de 

man met de gouden handjes, redactie). Ze hebben me wel eens gezegd dat ik best trots kan 

zijn op wat ik voor het laboratorium doe en gedaan heb. 

 

Geen tijd meer voor een praatje 

Binnenkort werk ik 25 jaar bij Nerefco. Een periode waarin ik nooit spijt heb gehad van de 

overstap naar BP en waarin ik mijn werk met veel plezier deed en nog steeds doe. Daarnaast 

hebben al heel wat collega’s ontdekt dat ik aardig kan timmeren en klussen, waardoor ik in 

mijn vrije tijd al menig klusje voor ze heb geklaard. 

Wat het werk bij Nerefco aangaat moet ik zeggen dat in de loop der jaren het werk wel 

zwaarder is geworden. Alles is gejaagder en het is minder sociaal. Tijd voor een praatje is er 

haast niet meer bij. 

De periode van de reorganisatie leverde veel spanningen op en die periode ervaar ik dan ook 

als een vervelende tijd die ik graag had overgeslagen. Mensen wisten in die tijd niet of ze 

konden vertrekken of toch mochten blijven waardoor veel onrust ontstond. 

 

Ik ben momenteel nog 13 maanden van mijn Nerflex prepensioen verwijderd en ik moet 

zeggen dat ik daar naar uitkijk. Ik mag graag op mijn racefiets stappen en er valt nog genoeg 

te klussen bij mijn kinderen. 

 

Mei 2005, dan is het wat mij betreft “mooi geweest” bij Nerefco, overigens ook in de 

letterlijke betekenis van het woord. 

 

Wim Spijkhoven 
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Een olieraffinaderij is een typische mannenwereld 

waarin de spaarzaam aanwezige vrouw opvalt als een bloem in de wei. 

 

 Mijnie van de Hoek is zo’n bloem in de wei van de raffinaderij. 

  

 Als deze “Vergeet-mij-niet” door Nerflex geplukt wordt, 

 is het weer iets minder fleurig bij Nerefco. 

  

 
8.  Mijnie met Nerflex 
 

Op 1 maart jl. is Mijnie van de Hoek na ruim 20 jaren Nerefco met Nerflex pensioen gegaan. 

Voorafgaand aan dit dienstverband was Mijnie gedurende 16 jaar eigen baas als huisvrouw en 

moeder ofwel “manager” van het gezin Snoey te Oostvoorne. In die periode werkte Teun 

Snoey, Mijnie’s echtgenoot, in de A-shift van Oil-Movement. Teun overleed geheel 

onverwacht in oktober 1981 op 43 jarige leeftijd. 

 

Solliciteren 

Mijnie heeft in deze 

nare periode toch de 

moed opgebracht om 

bij de werkgever van 

Teun te gaan sollici-

teren. Dhr. Peet Potters 

van Personeelszaken 

meldde echter aan de 

sollicitante dat er 

helaas geen vacatures 

in de keuken waren. 

Mijnie was in haar 

bescheidenheid verge-

ten te vermelden dat 

zij een 5-jarige MMS 

opleiding bezat, aangevuld met een secretaresse opleiding bij Schoevers. Ineens waren er 

diverse mogelijkheden voor de sollicitante! Al binnen een paar dagen was ze een collega in 

opleiding bij Leny Kruik op de afdeling Productie Planning en CDS van Koos Boswinkel. 

“Het was een hele omschakeling hoor” bekent Mijnie, die geconfronteerd werd met: Botlek 

olielichters, Telex naar Londen en RMR verpompingen. Alles met vriendelijk geduld 

bijgebracht door Leny Kruik, die deze opleiding naast haar eigen drukke werkzaamheden 
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moest inpassen. “Leny heeft me echt door deze moeilijke beginperiode heen geholpen” zegt 

Mijnie dankbaar.  

“In die twintig BP/Nerefco jaren heb ik door veranderingen van werkplek praktisch het hele 

bedrijf van nabij meegemaakt. Ik noem bijvoorbeeld de periode aan de receptie in de 

bewakingsloge aan de hoofdpoort, daar heb ik onder andere veel mensen leren kennen. 

Vervolgens als afdelings secretaresse bij Personeelszaken voor Clive Moore en Martin Berens 

samen met Yvonne Besteman. Nou daar heb ik me een avontuur meegemaakt.” 

 

Met de schrik vrij. 

“Ik had het bijna niet meer kunnen 

navertellen”, zegt Mijnie lacherig, als ze 

zich het voorval op deze afdeling 

herinnert die ook letterlijk grote indruk op 

haar heeft gemaakt. “Luister” zegt ze en 

gaat er eens goed voor zitten. “Aan het 

begin van de grote ontslagronde onder 

Henk Bosma, werkte ik op de afdeling 

Personeelszaken. In het kantoor stond 

tegen de wand een hoge stalen kast, met 

brede laden. In de laden van deze kast 

hingen de mappen met de gegevens van 

het voltallige personeel. Ik schat wel 700 

personen. Op een dag had ik een filemap 

nodig die helemaal achterin hing. Toen ik 

de zware lade zo ver mogelijk naar buiten trok om bij de map te komen begon de kast door 

het gewicht van deze lade plotseling voorover te hellen. De val was niet meer te stoppen 

omdat er steeds meer laden spontaan openschoven en de onbalans nog groter maakten. Zo 

kreeg ik het hele gevaarte met inhoud en al over me heen. Ik dacht werkelijk, dit is het einde, 

ik word verpletterd!” 

Mijnie vervolgt: “Gelukkig bleef de kast op een hoek van het bureau hangen, toch lag ik 

behoorlijk bekneld onder het voltallige personeel van Nerefco. Op mijn pijnlijk gegil kwam 

vanuit de Medische Dienst aan de overkant van de gang, Bert Jan van de Burik als ‘Eerste 

Hulp’ al aangehold. Ook twee behulpzame passanten, Nico ter Horst en Piet van Kessel 

trokken uit alle macht aan de kast om mij er vanonder te bevrijden. Ik heb werkelijk geluk 

gehad dat ik er met de schrik en wat pijnlijke plekken vanaf gekomen ben.  

 

Voorspelling 

Ondertussen zetten de drie genoemde heren de kast weer rechtop tegen de wand van het 

kantoor. De vloer lag bezaaid met personeelsfiles. Ook Henk Bosma was op het hulpgeroep 

afgekomen en stak zijn gebaard gelaat om de hoek van de deur. Wijzend naar deze 

persoonsgegevens zegt Piet van Kessel een beetje demonstratief richting Nerefco’s 

reorganisator: “dat was een slecht gekozen moment Mijnie, want als Bosma zijn zin krijgt 

weegt deze kast volgend jaar nog maar de helft.” Ondanks deze voorspelling is de kast 

dezelfde dag nog stevig aan de muur geschroefd. Terugblikkend zegt Mijnie glimlachend, 

“Als mijn collega’s me later soms plagerig ‘Op de kast joegen’ dacht ik bij mezelf, laat ze 

maar, beter op de kast dan eronder”. 

 

Minder levensbedreigend maar wel leuk was mijn periode bij Training en Opleiding van 

Rinus Poppelaars samen met Jan Wagenmaker, Huub Daxböck en John van der Aa. Tenslotte 

als laatste werkplek, Oil Movement bij Boudewijn de Kievit, pal naast de controlekamer waar 
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Teun Snoey zoveel jaren temidden van zijn collega’s had doorgebracht. Mijnie vertelt, even 

haar blik afwendend, dat het haar op een bijzondere manier goed aanvoelt om in deze Oil-

Movement controlekamer te vertoeven. Deze mogelijkheid is dus per 1 maart verleden tijd 

geworden. 

Reisgenoot wordt echtgenoot of net andersom. 

Het grote mannenreservoir dat Nerefco heet, heeft aan Mijnie ook een echtgenoot opgeleverd, 

want in de periode dat deze secretaresse voor PZ op de Pernis Site was gestationeerd kwam 

Shift Supervisor Wil Wildeboer beroepshalve wel erg vaak langs om onjuistheden in de 

tijdlijsten met Mijnie te bespreken. Volgens Mijnie was dat heus niet altijd nodig geweest. 

Deze twee mensen bleken gemeenschappelijk reislustige Australië liefhebbers te zijn. Van ’t 

een kwam ’t ander en zo zijn Mijnie van de Hoek en Wil Wildeboer op 31 januari 2000 een 

Joint Venture aangegaan. 

 

“Vrienden voor ’t leven” …… nog lang en gelukkig ! 
 

 

9.  Hoe je bankpas gestolen kan worden 
 

Je gaat naar een bankautomaat om geld af te halen. Je steekt je kaart in de automaat en dan ..... 

niets meer. Je drukt op de toets <Annuleren> om je kaart terug te krijgen, maar het toestel 

blijft geblokkeerd. Je redeneert, “niet erg, ik ga zo snel mogelijk naar de bank om de kaart op 

te halen.” Je loopt weg van de automaat maar binnen bij de bank krijg je vervolgens te horen: 

“Neen mijnheer of mevrouw, uw kaart werd NIET door de automaat ingeslikt. De kaart is niet 

in ons bezit.” 

 

Wat is er gebeurd? 

 

Enkele slimmeriken hebben een klein stukje plastic in de gleuf van de automaat ingebracht. 

De bankkaart wordt in het toestel tegengehouden door een stukje VHS band. Daardoor kan de 

automaat de kaart niet lezen en deze ook niet inslikken. Een ander stukje plastic belet dat de 

kaart wordt teruggegeven. 

 

Indien dit je overkomt, kijk dan goed in de sleuf waar je de kaart hebt ingestoken. Indien daar 

een stukje plastic is vastgemaakt (dubbelzijdige plakband), TREK DIT DAN WEG, en je 

krijgt je bankkaart terug. 

 

Kijk goed om je heen want de dief is niet ver weg. Indien iemand naar je toekomt om te 

vragen wat er scheelt, GA DAN NIET WEG VAN DE AUTOMAAT.  Het is zonder twijfel 

de (helpende) dief die komt informeren en je waarschijnlijk zal aanraden om bij de bank naar 

binnen te gaan om de bankpas terug te vragen. Hij of zij zal ook zeggen eerst nog eens een 

poging te doen de kaart te krijgen door je pincode in te toetsen. DOE DIT NIET! 

 

Indien je twijfelt: LAAT ONMIDDELLIJK JE KAART BLOKKEREN VIA JE BANK, 

WACHT NIET! 

 

Laat dit bericht ook door je vrienden en kennissen lezen zodat ze op de hoogte zijn van deze 

“truc”. 
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Echtpaar in de trein 

 

Met de allerliefste in een trein 

kan aangenaam en leerzaam zijn. 

De prachtig vormgegeven stoel 

geeft allebei een blij gevoel. 

 

Voor ’t verre reisdoel kant en klaar 

zit ik dus tegenover haar. 

De trein maakt zijn vertrouwd geluid 

en zij rijdt vóór-, ik achteruit. 

 

We zien dezelfde dingen wel, 

maar ik heel traag en zij heel snel. 

Zij kijkt tegen de toekomst aan, 

ik zie wat is voorbij gegaan. 

 

Zo is de huwelijkse staat: 

de vrouw ziet wat gebeuren gaat, 

terwijl de man die naast haar leeft 

slechts merkt wat zijn beslag al heeft. 

 

Van nieuw begin naar nieuw begin 

rijdt zij de wijde toekomst in, 

en ik rij het verleden uit. 

En beiden aan dezelfde ruit. 

 

Willem Wilmink. 
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10.  Rondje Raff. 

 

Benoeming nieuwe Refinery Manager 

Op 12 maart is bekend geworden dat de huidige Refinery Manager, de heer Xavier Bontemps, 

elders in de BP organisatie een andere functie is aangeboden. Inmiddels heeft de Nerefco 

Board een nieuwe Refinery Manager voorgesteld, de heer Willem-Arie Kuijl. 

De heer Kuijl heeft de Nederlandse nationaliteit en is werkzaam in Duitsland. Hij zal officieel 

in functie treden op 1 juli 2004, maar zal reeds vanaf 1 mei 2004 aanwezig zijn op de 

raffinaderij om mensen te leren kennen en om zaken van Xavier over te nemen. 

De Ondernemingsraad zal conform de Wet op de Ondernemingsraden advies worden 

gevraagd over dit besluit tot benoeming van de heer Kuijl, aldus een mededeling van de heer 

Sjoerd Gunnewijk. 

 

Golf cursus 2004 

Binnenkort gaat de Nerfeco PV Golf sectie starten met een Golfcursus op de Golfbaan 

Kleiburg. Aan deze cursus kunnen alle personeelsleden, die lid zijn van de Nerefco Personeels 

vereniging, meedoen. De cursus bestaat uit 

een aantal golflessen die zullen worden 

gegeven op Golfbaan Kleiburg te Brielle. 

De opzet zal iets anders zijn dan 

voorgaande jaren. 

Het is de bedoeling dat iedereen een aantal 

lessen (circa 3) zelf kan boeken. Per les kan 

men met anderen van Nerefco afspraken 

maken (maximaal 4 personen per keer). 

Hierdoor is het mogelijk dat men meer 

lessen kan volgen door samen afspraken te 

maken met andere PV leden.   

Na de inschrijving krijgt iedereen een lijst met de deelnemers en dan is men geheel vrij om de 

lessen te boeken en samen met anderen afspraken te maken over de lessen.  Men is dan geheel 

vrij om de lessen in te plannen met de golfleraren. 

De eigen bijdrage voor deze cursus is € 70,- per deelnemer. Dit bedrag moet worden 

overgemaakt op rekening nummer 46.98.65.075, AMRO Bank Oostvoorne, t.n.v. Nerefco 

P.V. o.v.v. "Golfcursus". 

Golfstokken/-ballen zijn gratis te leen voor de lessen. Gaarne snel aanmelden bij de Captain 

Golfsectie: Andy Smith:  e-mail SmithAJ@bp.com of telefoon 0181 250401. 

 

mailto:SmithAJ@bp.com
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Extra voeding voor de MTBE en HF Alkylatie unit 

Butyleen afkomstig van de FCCU dient als voeding voor de MTBE en HF Alkylatie unit. 

Vaak is er ruimte om extra voeding te verwerken op deze units. Nu de betrouwbaarheid van 

met name de Alkylatie unit in 2003 sterk verbeterd is, importeert Nerefco continu extra 

butyleen.  Hierdoor wordt de doorzet op de MTBE en Alkyatie unit gemaximaliseerd. De 

import butyleen komt meestal per boot uit Grangemouth, maar ook van andere plekken. 

De opslagcapaciteit voor butyleen is beperkt op Nerefco, dus een goede planning is essentieel 

om deze imports succesvol te maken. Kosten voor wachtgeld willen we beperken, maar we 

willen ook zoveel mogelijk binnen brengen om de doorzet op MTBE en Alkylatie unit te 

maximaliseren. 

Door een goede planning en inzet van de FCCU asset, Oil Movement, Produktie Planning en 

Optimisation hebben we sinds juni 2003 meer dan 18.000 ton butyleen geïmporteerd.  In 

januari is er zelfs meer dan ooit tevoren, namelijk 4.000 ton import butyleen verwerkt op de 

FCCU area. Dit levert $ 325.000 op. “Volledig in overeenstemming met de Great Trader 

strategie en dat lijkt me zeker iets om trotst op te zijn” aldus Erik-Jan Kant, 

Process Engineer FCCU Optimisation. 

 

Alky in de steigers 

Om de installaties goed te onderhouden en om in compliance te blijven, is Nerefco onder 

andere bezig het programma voor CUI, Corrosion Under Insulation, uit te voeren. CUI is bij 

de meesten beter bekend als ULC, Under Lagging Corrosion. De Alkylatie unit kreeg 

hiervoor een grondige beurt. Daartoe zijn de twee torens 2T3501 en 2T3503 gereed gemaakt 

voor hun 25-jaarlijkse inspectie.  

De huisaannemer Spreeuwenberg heeft hiertoe een gigantische bouwwerk van circa 450.000 

kg. steigermateriaal met twee ploegen, elk bestaande uit 11 steigerbouwers, tijdens een 

zesdaagse werkweek (maandag t/m zaterdag) in krap vijf weken opgebouwd. De firma Croon 

(Elektrische) heeft de noodverlichting aangelegd en Cleton (Insolatie) heeft de 2T3501 

'uitgepakt' (ontdaan van oude isolatie). DIC en Plibrico inspecteerden de fire-proofing, de 

firma Esbach verwijderde o.a. de roosters en de firma Ooms Mol heeft de nooddouches 

geplaatst en deze ook onderhouden. 

Niet alleen werden de torens 2T3501 en 2T3503 omsloten door een bouwwerk van stelling 

materiaal, maar ook de 2T3504, 2T3505, 2E3503 A, de staalconstructie van het trappenhuis 

en al het leidingwerk van de utilities en de nooddouches viellen hieronder. 

Alky uit bedrijf 

De risico analyse (TRA), die tijdens het voorbereiden van al het werk is uitgevoerd, maakte 

duidelijk dat het stralen aan 'live' equipment op de Alky unit, in verband met mogelijke HF 

ontsnapping, een niet-beheersbaar veiligheidsrisico op zou leveren. Daarom is het besluit 

genomen om tijdens de straal- en schilderwerkzaamheden, de Alky unit van 1 maart t/m 23 

maart uit bedrijf te nemen. De installaties werden niet geneutraliseerd, maar in apart 

ingeblokte gedeelten, op N2 flaredruk gezet. 
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Pakket werkzaamheden 

Al het eerdergenoemde equipment, inclusief leidingwerk, werd eveneens ontdaan van isolatie, 

behalve de 2T3504, gestraald, geschilderd en weer geïsoleerd. De staalconstructie en 

leidingwerk van de utilities werd na 23 maart gestraald en geschilderd.  De nooddouches, 

inclusief aan- en afvoerleiding werden totaal vernieuwd. 

De periode dat de Alky uit bedrijf is geweest werd ook benut om andere werkzaamheden op 

de Alky uit te voeren, zoals: 

• Het deels verwijderen van klemmen.  

• Pre-poppen van safeties (testen)  

• Andere werkzaamheden, zoals pre-TA inspecties  

• Uitvoeren van reparaties waar mogelijk.  

 

Een vroeg voorjaar 
 

Op de Pernis locatie is het 

voorjaar vroeg begonnen.   

Op 2 februari had de 

ganzenbevolking die daar al 

ongeveer een jaar een goede 

huisvesting gevonden heeft, 

het kennelijk zo naar haar zin, 

dat ze zorgen voor 

gezinsuitbreiding. 

De drie Ganzen hebben nu 

een prachtig nest gemaakt met 

10 eieren. 

En ze zorgen er goed voor! 

 

 

Nieuwe pensioenregeling Nerefco  

De nieuwe pensioenregeling van Nerefco kent een zogenaamde beschikbaar premiesysteem, 

bestaande uit twee onderdelen. Dit zijn: 

• Het bijspaargedeelte (dit is het bedrag dat de deelnemer heeft aangegeven om extra te 

sparen)  

• Excedent deel (dit is het pensioengedeelte boven 5.5 * de franchise).  

De deelnemer legt hier momenteel geld voor in op basis van eerdere gesprekken met Aegon. 

Nerefco is nu zover, dat de mogelijkheid kan worden geven om zelf te beslissen, welk 

verantwoord risico men wil nemen met betrekking tot het pensioen. 
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Daarom is er vanaf half april van dit jaar voor iedereen een persoonlijke beleggingsrekening 

geopend bij Aegon. Hierna ontvangt de deelnemer een informatiepakket van Aegon, waarmee 

een beleggingsprofiel kan worden vastgesteld. Nadat een keuze is gemaakt in welke fondsen 

men wil beleggen, maakt men dit kenbaar aan Aegon. Aegon zal ook nog voorlichtingssessies 

geven op de Raffinaderij. 

 

Hoe Nerefco de aandacht trok 

Het Proces College Brielle is een initiatief van het Proces College Main Port Rotterdam, 

waarin Nerefco vertegenwoordigd is. Op 23 en 24 januari waren de Open Dagen. Een unieke 

gelegenheid om aankomende operators enthousiast te maken om na hun studie onze collega's 

te worden. Nerefco werd vertegenwoordigd door een aantal vrijwilligers te weten; George 

Neijndorff, Frank Paardekooper, Jaap Quartel, Jeroen Prins en Wim Spruit. 

Verdeeld over twee dagen hebben de vrijwilligers ervoor gezorgd dat de Nerefco stand 150 

bezoekers trok, waarvan 50 leerlingen zich hebben aangemeld om Nerefco te komen 

bezichtigen. Nerefco was daarin uniek, want de andere aanwezige raffinaderijen boden dit 

niet aan. Met de stand, die tot stand is gekomen in samenwerking met CPA, Training en de 

P&O officers, viel Nerefco ook goed op met een Turnaround film die continu draaide. Zelfs 

sollicitanten op andere functies hebben zich aangemeld. Er komen nog meer Open Dagen van 

Scholen waar Nerefco zich zal presenteren.  

 

DCMR persbericht  

In de maand februari heeft de biologische waterzuiveringinstallatie van raffinaderij Nerefco 

Europoort stankoverlast verooraakt in Oostvoorne, Hoek van Holland en 's-Gravenzande. De 

stank werd omschreven als olie-, rottings- en chemische lucht. De uitrukdienst heeft de 

overlast geconstateerd. Nerefco heeft DCMR uitgenodigd mee te denken in het onderzoek om 

stankoverlast van de waterzuiveringsinstallatie in de toekomst te voorkomen. Naar aanleiding 

van eerdere klachten doet Nerefco proeven om een einde te maken aan de stankoverlast. Dat 

heeft tot nu toe niet het gewenste effect gehad. In 2003 heeft de provincie Zuid-Holland voor 

iedere week dat Nerefco een keer stankklachten veroorzaakt, een dwangsom opgelegd. Naar 

aanleiding van de klachten in de week van 2 tot en met 8 februari (week 6) maakt de DCMR 

proces-verbaal op tegen Nerefco. Er volgt verder onderzoek of weer een dwangsom geïnd 

moet worden. 

 

Klaar voor de sloop 
 

Momenteel wordt druk gewerkt aan de voorbereiding van de sloop van de process plant in 

Pernis. De sloop zal zo'n twee jaar in beslag nemen waarvoor men aan het einde van dit 

kwartaal goedkeuring hoopt te krijgen van de aandeelhouders. 
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Om dit project goed in de hand te houden is een project groep opgezet waarvan u de 

voorlopige samenstelling hieronder aantreft. De groep zal waarschijnlijk nog verder 

uitgebreid worden in de loop van de komende maanden. 
 

Ron Roggeveen is aangeworven als 

Demolition Manager. Ron is een 

voormalig Mobil medewerker en 

heeft toegezien op de sloop van de 

raffinaderij in Amsterdam. Zijn 

ervaring is zeer welkom bij dit 

project !  

Arie van Gelder is tijdelijk terug op 

Nerefco en levert technische 

ondersteuning bij de voorbereiding 

en uitvoering van de sloop. Arie's 

uitgebreide kennis van Pernis kan 

goed worden gebruikt. 

Jan Grinwis zal tot ca. juni het project versterken teneinde het vrijgeven van de units voor 

sloop te begeleiden. 

Piet Meindertsma zal tijdens de voorbereiding en uitvoering van de sloop de werkzaamheden 

begeleiden. 

De kennis die Jan en Piet hebben van de plant zal helpen om dit project op veilige wijze tot 

een goed einde te brengen. 

Na het trieste overlijden van Boudewijn de Kievit, heeft Herman Dauwen de rol van 

Gatekeeper van het Restructuring Project overgenomen. Herman zal instaan voor de link met 

het RLT. 
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11.  Bijnamen deel 1 (?) 

Vaak worden mensen aangeduid met ‘lange’, ‘bolle’, ‘kale’ of, nou ja, noem maar op; soms 

worden ook leukere bijnamen bedacht. Zo liep er bij mijn vorige baas iemand rond die 

‘Wattoyayo’ werd genoemd. Niet omdat hij Japanse voorouders had of er oosters uitzag, nee, 

het kwam alleen omdat je hem alles 2 x moest vertellen. 

Na de eerste keer zei hij altijd : ”Wat!?” en na de tweede keer: “O ja, joh!” 

 

Eerst maar een aantal bazen. Er was er één met Indische 

voorouders. Hij was zeer autoritair en gedroeg zich als een echte 

potentaat. Dus dat was onze “Panggéran”, dat is zo’n elitair figuur, 

daar in Indonesië.  

Ook eentje, niet zo’n vrolijke Frans, die altijd heel moeilijk keek, 

net alsof zijn schoenen 2 maten te klein waren. Sommigen wisten 

te vertellen dat hij zijn dag altijd begon met een glaasje tweedrank, 

van citroensap met azijnzuur. Het is dan wel geen bijnaam maar 

dit past ook wel een beetje in dit verhaal. 

We hadden een hoge baas, “de Wadloper” die de gang altijd 

helemaal moest uitlopen voordat hij zich kon omdraaien. Vanwege 

zijn schoenmaat 63 kon dat alleen dáár, de gang was daar ter 

plaatse iets ruimer.  

Er liep iemand op de process units rond die altijd een beetje met z’n achterwerk draaide als hij 

zich voort bewoog. Hij  deed ook een beetje eng met zijn vingers in zijn strakke, leren glacé’s  

en alles bij elkaar leverde hem dat de bijnaam “Broekje in de branding’ op. 

Een ander baasje kon je soms zo verbaasd aankijken als hij het niet vertrouwde. Dan trok hij 

een wenkbrauw op en keek met z’n linker oog een beetje in je rechter broekzak, je kent dat 

wel. Die werd “Clarence’ genoemd, de schele leeuw uit de serie Daktari die met die aap, 

Judy, optrad. 

Geruime tijd liep er een jong TH-figuur bij ‘Clarence’ te trainen, die liep ècht als een hondje 

achter hem aan. ‘Clarence’ kwam eens, proestend van de lach, in de controlekamer en zei: 

“Weten jullie hoe ze die trainee noemen? Die noemen ze ‘Judy’, ha ha ha ha!” 

 

Een operator kwam van de zeesleepvaart, zo’n macho-figuur met een hele, grote mond. Hij 

was beresterk, kon de meest fantastische verhalen vertellen over hoe flink hij wel was en nog 

veel meer. Niemand geloofde hem, maar later bleek dat allemaal nog waar te zijn ook. Hij 

was ook de konijnenstroper bij uitstek en er was eigenlijk maar één naam die hem paste: 

“Pistolen Paultje” 

Vroeger had je van die hele zachte, rubber dieren en andere voorwerpen, die waren hol van 

binnen; als je erin kneep piepte het. Er liep iemand van de onderhoudsdienst rond, die was 

nogal bleek en wat pafferig. Bijnaam : “Rubber eend”, als je erin kneep piepte hij misschien. 

Eén van de operators was nogal gehaast en een beetje een zenuwen-figuur, die werd “Hijgend 

hert” genoemd. 

Een collega van hem had een nogal scherp getekend gezicht, scherpe neus en veel, slordige, 

blonde, lange haren op zijn kop; die heette “Catweazle”, die enge tovenaar van de TV. 

En weer een andere collega had nog maar heel weinig haar, had ook een beetje een gekromde 

neus en een  dun nekkie dat uit z’n boordje omhoog stak. Die werd “De vale gier”, genoemd 

en je zou zweren dat er echt zo’n beest achter het bureau zat als je hem zag zitten. 
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In één van de shiften liepen 3 maten. De overeenkomst tussen deze drie was dat ze minimaal 

1 meter 85 hoog waren,  een schouderbreedte hadden van tussen de 60 en 80 cm en een borst- 

en buikomvang die daarmee in overeenstemming was. Zij droegen de toepasselijke bijnaam 

“De drie couveusekindjes”. 

 

Hoge bomen vangen veel wind, als je opvalt wordt er over je gekletst, zo werkt dat nu 

eenmaal. Ik heb bijna 33 jaar op de raffinaderij in Europoort gewerkt op verschillende, soms 

opvallende, plaatsen. Het is zeer aannemelijk dat ze voor mij ook een bijnaam hadden 

bedacht; ik ben daar nooit achter kunnen komen, wie helpt mij uit de droom? 

 

Enne, wie vertelt over de bijnamen op de Pernis-raffinaderij, deel 2 wordt dat dan ? 

 

Huib Marsman   
 

12.  Politiek 
 

Een kleine jongen vraagt aan zijn vader: "Pap, wat is eigelijk politiek?" 

 

De vader zegt: Jongen, dat is heel eenvoudig, kijk: 

• Ik breng het geld in huis, dus ik ben het KAPITALISME.  

• Je moeder beheert het geld, dus die is de REGERING.  

• Opa ziet erop toe dat alles hier ordelijk verloopt, hij is de OVERHEID.  

• Het dienstmeisje werkt hier en zij is de ARBEIDERSKLASSE.  

• Wij hebben allen maar één doel voor ogen, namelijk jouw welzijn. Daarom ben jij het 

VOLK. 

• Voor je kleine broertje, die nog in de luiers ligt, geldt hetzelfde; dat is de TOEKOMST. 

  

Het zoontje begrijpt het niet helemaal maar doet net alsof, zegt alleen maar: ”Oh ja“ en gaat 

weg. 

  

's Nachts wordt hij wakker omdat zijn kleine broertje in zijn luier heeft gepoept en vreselijk 

ligt te schreeuwen. Omdat hij niets hoort dat erop zou wijzen dat zijn vader of moeder wakker 

is, gaat hij naar de slaapkamer van zijn ouders. 

Daar ligt alleen zijn moeder en die slaapt zo vast dat hij haar niet wakker krijgt. 

Hij hoort wat geluiden die uit de kamer van de dienstmeid komen en gaat daar een kijkje 

nemen. Hij ziet dat zijn vader bij haar in bed ligt en dat ze iets aan het doen zijn wat hij niet 

begrijpt.  

Ook ziet hij dat opa onopvallend door het raam toekijkt. 

Ze zijn allemaal zo druk bezig dat niemand merkt dat hij in de deuropening staat, daarom 

besluit de jongen weer te gaan slapen. 

  

De volgende ochtend vraagt de vader aan zijn zoon: “Weet je nu nog wat ik je gisteren hebt 

verteld over politiek? Ik wil wel eens horen hoe knap je bent, vertel nu eens in je eigen 

woorden wat dat is, kan je dat?” 

 

"Ja", zegt de jongen, "dat kan ik wel. De ARBEIDERSKLASSE wordt door het 

KAPITALISME misbruikt terwijl de OVERHEID toekijkt en de REGERING slaapt. Het 

VOLK wordt volkomen genegeerd en de TOEKOMST ligt in de STRONT!" 
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13.  Suiker, suiker, suiker en nog eens suiker 
 

Door Nico ter Horst 

 

In december 2003 heb ik een uitgebreide rondleiding gekregen in de suikerfabriek 

van Suiker Unie in Dinteloord. Ik wil u graag deelgenoot maken van deze ervaring. 

 

Suikergehalte 

Kristalsuiker zit van nature in de suikerbiet. Het is de kunst om deze suiker eruit te halen. De 

oogst van de bieten, ook wel de ‘campagne’ genoemd, begint half september en duurt 

ongeveer drie maanden, tot vlak voor de kerst. De meeste bieten worden per vrachtwagen 

aangevoerd en de rest per schip. 

 

De suikerproductie begint eigenlijk al op het land, daar worden de bieten voor het rooien en 

laden, eerst ontdaan van hun topje met loof. Het groen doet dienst als natuurlijke mest. 

Wanneer een vrachtwagen met bieten bij de fabriek arriveert, wordt deze gewogen. Na het 

lossen gebeurt dat weer, dan weten ze precies het gewicht van de lading. Van iedere 

vrachtwagen worden monsters genomen en in het laboratorium wordt hiervan het 

suikergehalte, de winbaarheid en de hoeveelheid tarra (loofresten en aarde) bepaald. Een teler 

ontvangt meer, naarmate het suikergehalte van de biet hoger is, het tarrapercentage lager en 

de suiker makkelijker uit de biet te winnen is. Een en ander hangt mede af van het weer en het 

bietenras. 

 

Reinigen 

De geloste bieten gaan op de transportband naar het washuis, of tijdelijk naar de opslagruimte 

ofwel het ‘bietengor’. In het wasstation worden vreemde voorwerpen, zoals hout, steen en 

soms munitie, uit de stroom bieten verwijderd. Wasmolens reinigen de bieten grondig, 

waarbij ze de aangekleefde aarde verwijderen. Het gebruikte waswater bezinkt daarna op 

grondbergingsvelden. De grond wordt later weer gebruikt om bijvoorbeeld dijken op te 

hogen. Het water wordt dan gezuiverd in een bacteriologische waterzuivering, zodat het 

opnieuw gebruikt kan worden om bieten te wassen. 

 

Ruwsap 

Na het wassen vervolgen de bieten hun weg naar de snijmolens. Daar begint de eigenlijke 

kunst van het suiker maken. Eerst snijden ronddraaiende messen de schone bieten in dunne 

reepjes. Daarna gaat het snijdsel via een transportband naar de diffusietoren. De suiker zit 

opgelost in de cellen van de bieten, om die suiker eruit te halen wordt het bietensnijdsel in de 

toren verwarmd tot ongeveer 70°C. Vervolgens drukken de draaiende roerarmen het snijdsel 

langzaam naar boven. De bietenstukjes bewegen zich omhoog, tegen het vers warm water in, 

dat boven in de toren wordt toegevoegd. Op weg naar beneden neemt het water steeds meer 

suiker op. Zo ontstaat ruwsap, met een suiker concentratie van 14 %. Dat is bijna net zoveel 

als er in de bieten zit. 

 

Dunsap 

Het snijdsel, dat ‘pulp’ wordt genoemd, verlaat de diffusietoren via de bovenkant en gaat naar 

de pulppersen die het laatste sap eruit halen. Een deel van de pulp wordt gedroogd en tot 

brokjes geperst. De perspulp en de brokjes worden verkocht als diervoeding. In het ruwsap 

zitten, naast suiker, ook mineralen, zouten en eiwitten. Die moeten er uit gehaald worden. 

Men doet dat door gebrande kalk en koolzuurgas toe te voegen aan het ruwsap. De kalk vangt 

alle niet gewenste stoffen af en slaat neer. 
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Deze neerslag wordt eruit 

gefilterd. Het gaat om een 

krachtige, natuurlijke 

kalkmeststof die de structuur 

van de bodem verbetert en 

onder de naam Betacal ® 

wordt verkocht. Het ruwsap is 

nu helder dunsap geworden. 

 

Diksap 

In het ruwsap zit 15 % suiker. 

Door het water te verdampen 

stijgt dat gehalte naar zo’n 70 

% en het heet dan diksap. Dit 

gaat naar het kookstation, 

kookpannen genoemd. Daarin 

wordt het diksap nog verder 

ingedikt tot het verzadigd is. 

Het ingedikte sap wordt 

verder verwerkt in vacuűm 

kookpannen. Daar worden er 

fijne suikerkristallen – 

entgrein- aan toegevoegd. De 

suiker uit het diksap zet zich 

daar op af. Zo ontstaat een 

kristalbrij. 

 

Centrifuge 

Deze kristalbrij gaat naar de koeltrog. Tijdens het koelen groeien de kristallen verder aan tot 

de gewenste grootte. Daarna gaat de dikvloeibare massa van kristallen en stroop naar de 

centrifuge. Deze trommel slingert de stroop door een wand van zeer fijn gaas. Daardoor 

blijven de glasheldere suikerkristallen achter. De kristallen worden gereinigd met stoom, 

gedroogd en tenslotte gekoeld. De stroop keert terug naar de kookpannen, voor een deel komt 

daar weer suiker uit. Uiteindelijk blijft stroop over die niet meer verwerkt kan worden, deze 

heet ‘melasse’ en dient als grondstof voor de fabricage van alcohol. 

 

Smaakmaker 

85 % van de suiker gaat voornamelijk naar de voedingsmiddelen industrie en wordt gebruikt 

in ondermeer frisdrank, toetjes, ijs, snoep, gebak, koekjes, chocolade, groente- en 

fruitconserven. 

 

4.000.000 ton aangevoerde bieten ( 45.000 ton per dag verwerkingscapaciteit). 

 

650.000 ton witsuiker productie totaal / 7.000 ton per dag 

480.000 ton perspulp en brokjes / 240.000 ton Betacal ®  

150.000 ton melasse 

 

Tijdens de campagne werken 1060 medewerkers (300 tijdelijk) mee aan de suikerproductie en 

na de campagne zijn 760 medewerkers druk bezig met opruimen, schoonmaken, repareren en 

onderhoud als voorbereiding op de volgende bieten campagne. 
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14.  Leendert Schreuder, een collega van het eerste uur 

 
Door Koos Boswinkel 

  

Op maandag 2 februari 2004 overleed mijn oud-collega Leendert Schreuders aan een 

hersenbloeding. Hij had de leeftijd van 81 jaar bereikt. Leen was een collega van het eerste 

uur en trad in 1951 in dienst van de Benzine en Petroleum Handelmaatschappij N.V. op de 

tankinstallatie in Pernis. 

 

In zijn functie van Bunkercontroleur 

heeft hij  jarenlang de Maatschappij 

vertegenwoordigd bij de vele 

buitenlandse rederijen waarvan de 

schepen de Rotterdamse haven aandeden 

en die door BP van brandstof en 

smeermiddelen werden voorzien. Mede 

door zijn inzet kon het BP Bunkerdepot 

Pernis tot de grootste leverancier van 

bunkerolie in de Rotterdamse haven 

uitgroeien. 

 

Voor zijn intrede bij BP was Leen in 

1946 als militair uitgezonden naar 

Nederlands Oost Indië als 

hospitaalsoldaat bij de Ondersteunings- 

compagnie van het 1e Regiment 

Stoottroepen en gestationeerd in 

Semarang, Midden Java. Tijdens vele 

militaire acties heeft hij onder gevaar 

voor eigen leven, aan gewonde soldaten, 

ook van de tegenpartij, de noodzakelijke 

medische hulp kunnen verlenen. 

Daarnaast verleende hij de nodige medische verzorging aan de militairen van zijn onderdeel 

en, als daarom gevraagd werd, aan de burgerbevolking. 

  

Tijdens de hiervoor vermelde  militaire acties heb ik Leen persoonlijk leren kennen en 

hebben we samen menig angstig moment gekend toen wij onder vuur kwamen te liggen. 

Op dat moment hadden wij er nog geen notitie van dat wij ooit na onze terugkeer 

collega's zouden worden...! 

 

Voor zijn inzet  ontving Leen van ZKH. Prins Bernhard het “Erekruis voor Orde en Vrede 

met gespen”. In zijn persoonlijke leven heeft hij vele dieptepunten gekend waaraan ook de 

Indië-tijd debet is geweest. Het laatste jaar van zijn leven werd getekend door verlies van 

gezichtsvermogen waardoor hij niet zelfstandig door kon gaan en naar een verzorgingstehuis 

moest verhuizen. Vrijdag 6 februari werd Leen naar zijn laatste rustplaats gebracht. 

 

Moge hij in vrede rusten. 
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15  Personalia 
  
 

 Met Nerflex   :  December 2003 
 

  G.A. Koster 

  R. Vervoort 

 

 

  Januari 2004 Februari2004 Maart 2004 April 2004
  

Met Nerflex   : W. Blok T.G.G. Goozen  G.M. Mooldijk L. Andrieu 

 J.H. Sijbel    Mvr. J.D.v.d.Hoek B.H.P. de Jong 

 C.P. Sap       

 J.P. Tieben 

 H. Bosma   

 

       

Met Pensioen :  J.H. Regeer   N. ter Horst S. Kastelan 

  J. van Oijen  G. Huizer 

  M. Rog W. Luksen 

  H.M. Marsman 
  

Overleden     : 2 februari 2004, de heer Leendert Schreuders in de leeftijd van 81 jaar. 

 

 

 

 

 

 

16.  Korting op motorbrandstoffen 
 

Ook na het ingaan van het Nerflex pensioen bestaat er voor gepensioneerde Nerefco 

medewerkers de mogelijkheid om onder gebruikmaking van een speciaal daar voor uitgereikt 

pasje, bij Texaco- en BP pompen met korting motorbrandstoffen te tanken. 

 

Deze korting is enkel geldig op het netwerk van Texaco en BP in Nederland en wordt 

berekend over de zogenaamde lijstprijs, dat is de adviesprijs aan de pomp. 

 

Wanneer de prijs aan de pomp lager is dan de lijstprijs min korting, krijgt u de pompprijs 

gefactureerd. Er wordt dan op de pompprijs geen extra korting gegeven.  

 

Onderstaand de kortingen zoals ze aan het begin van dit jaar door Texaco en BP werden 

toegepast. 

 

 
BP 

 
Diesel             0,0363 euro/L - excl. BTW 
Benzines        0,0590 euro/L - excl. BTW 
LPG                0,0272 euro/L - excl. BTW 
 

 
Texaco 

 
Diesel             0,0309 euro/L - excl. BTW 
Benzines         0,0504 euro/L - excl. BTW 
LPG                0,0231 euro/L - excl. BTW 
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 € 25   Kruiswoordpuzzel door John van der Aa   25 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horizontaal: 1 behoeftige, 5 ongerustheid, 

 9 armoede, 12 resterend, 15 kruisboog van een gewelf,  

16 brandstof, 18 bisschopsstad in Portugal,  

19 vloerbedekking, 20 klein bedrag, 21 levensmiddelen, 

22 zijrivier van de Weser, 24 plaats in Drente,  

25 strijdperk, 26 stap, 27 grondsoort, 29 zeer grote man,  

31 voormalige koningin van Griekenland, 33 slede, 

35 deel van Nerefco raffinaderij, 37 soort verlichting,  

38 waarden (engels), 40 brandverf, 43 eilandje bij 

Venetië,  44 koraaleiland, 45 beroep, 48 doeniet, 50 pers. 

voornaamwoord, 52 deel van een raffinaderij, 53 heilige, 

55 Europeaan, 57 Europese hoofdstad, 58 rustig,  60 

brandstof, 61 badgast, 63 tennisterm, 65 hoofdstad  van 

Bulgarije, 67 verzoek om te worden ontvangen,  

68 herfstbloem, 69 ontvettingsvloeistof, 70 deelgebied,  

72  zijrivier van de Donau, 73 Spaans rijpaard, 74  soort  

muurverf, 76 godin van de dageraad, 77 palmmeel, 78 

tralie. 

 

 

 

 

Verticaal:  1 luchtgeest, 2 troep herten, 3 plaatmateriaal 

van fijngeperst zaagmeel, 4 water in Friesland, 5 

bijwoord, 6 voornaam van Kindvall, 7 deel van een jas,  

8 geen kleine, 9 verstandskies, 10 insecteneters  

11 voeg, 13 godin van de vrede, 14 borg, 16 grijns,  

17 krachtig,  23 ontvangstbewijs, 25 bijzondere 

uitstraling, 28 erepoort, 30 broeibak met één ruit,  

34 communicatiemiddel, 36 aanduiding van een 

hoeveelheid, 38 very important person, 39 pret, 

41 gietvorm, 42 plukje hoofdhaar, 46 goudland,  

47 ingrediënt voor de rijsttafel, 48 blieven, 49 Egyptische 

godin,  50 persoonlijk  voornaamwoord, 51 koude berg, 

53 Rotterdamse voetbalclub, 54  tangens, 56 oude Duitse 

munt, 57 deel van het oog, 59 kansspel, 60 inhoudsmaat, 

62 Franse schilder, 64 vulkaan op Sicilië, 

66 koolstofverbinding, 71 zintuig,  

73 aquariumvisje,  75 soort onderwijs, 76 spil

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deze kruiswoordpuzzel in Seconer-nieuws is speciaal vervaardigd door John van der Aa die vele jaren bij Nerefco 

instructieboeken voor training heeft geschreven. Zijn hobby is o.a. puzzels maken vandaar. Een uitdaging aan u! 

 

Voor de Seconer-puzzelaars valt er € 25  te verdienen! Stuur uw oplossing voor 15 juni 2004  in een gefrankeerde enveloppe 

aan: Seconerpuzzel, Scherpenhoek 80, 3085 EG Rotterdam. 

Uit de ontvangen correcte oplossingen wordt de winnaar van € 25 geloot. Vergeet niet uw naam en adres op de puzzel te 

schrijven. 

De oplossing en de prijswinnaar wordt in de volgende Seconer-nieuws bekend gemaakt. 
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Contact adressen 

 

 

LEDEN BESTUUR SECONER 

 

 

Nico ter Horst  Wim van Vliet  Aad van Biezen 

 Voorzitter   Secretaris   Penningmeester 

 Goudenregenplein 226 Narcissenstraat 12  Kerklaan 136 

 3203 BN Spijkenisse  3181 WT Rozenburg  2912 CL  

 0181 632418   0181 217203   Nieuwerkerk a/d Yssel 

 n_horst@hetnet.nl  kooylandt@hetnet.nl  0180 314432 

 

 Bas Roos   Wim Blok   Theo Eijkman 

 Alg. administratie  Pensioenen   Pensioenen en 

 Planetenlaan 105  Voorstraat 14   Coörd. Huisbezoek 

 3204 BR Spijkenisse  4793 EV Fijnaart  Helmersstraat 57 

 0181 616040   0168 464366   3071 AD Rotterdam 

 bsroos@hetnet.nl      010 4851692 

         th.eijkman@hetnet.nl 

 

Piet Bout   Huib Marsman  Piet van Kessel  

 Redactie Seconer-nieuws IT medewerker en  Redactie Seconer-nieuws

 Hoefweg 4a   redactie Seconer-nieuws  Scherpenhoek 80 

 3233 LG Oostvoorne  Zeelelieweg 12  3085 EG Rotterdam  

 0181 482927   4325 BW Renesse  010 5016851 

BoutPietK@hetnet.nl  0111 463654   Kessel.Pa@inter.NL.net 

    marsman@zeelandnet.nl    

      

   

 

CONTACTPERSOON PERSONEELSZAKEN 

 

 Ad van ‘t Zelfde  C.A. de Wolf 

Telefoon 0181 250389  Doorgeven van mutaties 

Postbus 1033    Telefoon 0181 250357 

3180 AA Rozenburg  Postbus 1033 

ZelfdeAH@BP.COM  3180 AA Rozenburg 

  

 
 

mailto:kooylandt@hetnet.nl
mailto:th.eijkman@hetnet.nl
mailto:BoutPietK@hetnet.nl
mailto:Kessel.Pa@inter.NL.net
mailto:ZelfdeAH@BP.COM
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