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Beste heer, mevrouw,
Onlangs heeft het bestuur van de Stichting Pensioenfonds SABIC (SPF) besloten om in 2013 niet te
korten op de ingegane pensioenen van gepensioneerden en op de opgebouwde pensioenrechten van
SABIC-medewerkers en slapers.
Achtergrond van dit besluit is dat SPF in 2009 bij De Nederlandsche Bank een herstelplan heeft
ingediend, omdat de financiële situatie van het fonds dat destijds noodzakelijk maakte. In dat
herstelplan staat onder meer dat de dekkingsgraad eind 2012 102,0% dient te bedragen en dat per
eind 2013 de dekkingsgraad van SPF minimaal 104,6% moet zijn. Bij de evaluatie van het herstelplan
heeft het bestuur van SPF onlangs gekeken naar de financiële situatie van het fonds per 31 december
2012 en een inschatting gemaakt van het verwachte herstel in 2013.
De dekkingsgraad bedroeg eind 2012 103,8%, waarmee SPF voldeed aan de vereisten van het
herstelplan en waarmee het aankondigen van een korting momenteel niet aan de orde is. De uitkomst
van de evaluatie van het herstelplan was verder dat SPF zonder een korting op de opgebouwde en
ingegane pensioenen, in de loop van 2013 naar verwachting kan toegroeien naar een dekkingsgraad
van minstens 104,6%. Het bestuur van SPF heeft dan ook besloten om vooralsnog géén korting aan te
kondigen. De Nederlandsche Bank zal de komende maanden beoordelen of dat besluit terecht is
genomen. Indien het herstel in 2013 onverhoopt zou tegenvallen, en de dekkingsgraad eind 2013 lager
is dan 104,6%, dan zal het bestuur van SPF aan het einde van het jaar alsnog tot een korting besluiten.
Deze zal dan per 1 april 2014 worden doorgevoerd.
Wij vertrouwen erop dat we u voor dit moment voldoende hebben geïnformeerd. Als u na het lezen van
deze brief vragen heeft, kunt u via het boven deze brief genoemde telefoonnummer of e-mail adres
contact met ons opnemen.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Stichting Pensioenfonds SABIC
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