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Geachte heer, mevrouw,
Met deze brief wil het bestuur van Stichting Pensioenfonds SABIC (SPF) u persoonlijk informeren over
de zogenaamde collectieve waardeoverdracht (CWO) van Pensioenfonds SABIC-IP naar SPF, zodat er
één pensioenfonds voor SABIC in Nederland ontstaat. De jaarlijkse informatieavond over pensioen is
vanwege de CWO uitgesteld tot een later tijdstip. Daarover leest u ook in deze brief.
De twee besturen van de pensioenfondsen SPF en SABIC-IP en de werkgever zijn overeengekomen
dat de twee pensioenfondsen per 31-12-2014 zullen overgaan tot een CWO om zo tot één groot sterk
fonds voor SABIC in Nederland te komen. CWO betekent het overhevelen van de opgebouwde
pensioenaanspraken en -rechten van Pensioenfonds SABIC-IP naar pensioenfonds SPF. De CWO
overeenkomst is door alle drie de partijen op 17 november 2014 getekend, nadat een positief advies
was verkregen van zowel het verantwoordingsorgaan (VO) van SPF als het VO van Pensioenfonds
SABIC-IP. Inmiddels heeft ook De Nederlandsche Bank, die toezicht houdt op SPF en Pensioenfonds
SABIC-IP, op 20 november 2014 laten weten geen bezwaar te hebben tegen de voorgenomen CWO.
In het afgelopen jaar zijn eventuele consequenties van de CWO voor de deelnemers van SPF binnen
het SPF bestuur uitgebreid aan de orde geweest. Daarbij stonden de belangen van alle deelnemers
van SPF centraal. Het uitgangspunt was daarbij altijd dat de huidige deelnemers van SPF er in
pensioen niet op achteruit mogen gaan. Dit is een zorgvuldig traject geweest waarbij het bestuur zich
heeft laten bijstaan door diverse (externe) adviseurs. De werkgever stelt eenmalig € 80 miljoen ter
beschikking aan SPF, het nieuwe gezamenlijke fonds. Dit bedrag zal worden uitgekeerd zodra de CWO
is gerealiseerd. Mede door deze eenmalige extra storting van de werkgever wordt het fundament van
SPF, zijnde het nieuwe fonds voor SABIC in Nederland, nog sterker dan dat van beide
pensioenfondsen apart. Beide besturen hebben ervoor gezorgd dat de inspraak voor alle deelnemers in
het nieuwe fonds goed geregeld is.
Alle bij pensioenfonds SABIC-IP aangesloten deelnemers (werknemers, pensioengerechtigden,
arbeidsongeschikten en zogenaamde slapers) hebben in november een brief ontvangen waarin
Pensioenfonds SABIC-IP ze vraagt in te stemmen met een collectieve waardeoverdracht van
Pensioenfonds SABIC-IP naar SPF. In deze brief aan de deelnemers van Pensioenfonds SABIC-IP
wordt duidelijk gemaakt wat de collectieve waardeoverdracht betekent en wat de gevolgen zijn voor het
pensioen van de betreffende deelnemer.
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Wie zijn pensioenaanspraken en pensioenrechten niet wil overhevelen naar SPF kan daartegen
bezwaar maken. In dat geval worden de pensioenaanspraken en pensioenrechten van de betreffende
bezwaarmaker overgeheveld naar een verzekeraar.
Er is een kleine kans dat de collectieve waardeoverdracht op 31-12-2014 alsnog niet door kan gaan.
Deze situatie kan zich voordoen wanneer het verschil in dekkingsgraad tussen beide fondsen op
31 december meer bedraagt dan de € 80 miljoen. Mocht deze situatie zich voordoen, dan zullen we u
daarover informeren.
SPF organiseert sinds een aantal jaren aan het einde van het jaar een informatieavond voor alle
deelnemers. Vanwege de CWO wordt deze informatieavond verschoven naar een later tijdstip. SPF is
voornemens deze in de tweede helft van maart 2015 te organiseren. Op dat moment kan een completer
beeld worden gegeven. Daarnaast wil SPF u dan nader informeren over de wijzigingen in de
pensioenwetgeving, die ook zullen leiden tot veranderingen in de pensioenregeling in 2015. Alle
deelnemers van SPF ontvangen daarvoor tijdig een persoonlijke uitnodiging.
Namens het bestuur van SPF,
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