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Artikel 1 - Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

AOW-leeftijd de leeftijd zoals bedoeld in artikel 7a Algemene Ouderdomswet.

Beleidsdekkingsgraad de beleidsdekkingsgraad zoals bedoeld in artikel 133a Pensioen-
wet.

Bestuur het Bestuur van het Fonds.

Deelnemer de Werknemer die krachtens het bepaalde in artikel 2 van dit re-
glement deelneemt aan de PPS-regeling

Fonds de te Sittard gevestigde "Stichting Pensioenfonds SABIC”

Gewezen Deelnemer degene van wie het Deelnemerschap met inachtneming van arti-
kel 2 lid 4, anders dan door overlijden of pensionering, is beëin-
digd en die aanspraken aan dit Pensioenreglement kan ontlenen,
maar door wie geen pensioen meer wordt verworven.

Pensioengerechtigde degene aan wie een PPS-uitkering wordt uitgekeerd.

Pensioenreglement “Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds SABIC”

PPS-combinatie de door de Deelnemer vast te stellen combinatie van PPS-datum
en uitkeringshoogte van de PPS-uitkering

PPS-datum de datum gelegen drie jaar vóór de datum waarop de Deelnemer
de AOW-leeftijd bereikt

PPS-regeling de Prepensioenspaarregeling als neergelegd in dit reglement

PPS-saldo het ten behoeve van de Deelnemer door het Fonds bijgehouden
bedrag, bestaande uit de door de Deelnemer krachtens dit regle-
ment betaalde bijdragen, vermeerderd met het daarover door het
Fonds bijschreven rendement, dat op de PPS-datum zal worden
aangewend voor een pre-pensioneringsuitkering

Werkgever SABIC Europe B.V., gevestigd te Sittard. Voor de toepassing van
dit reglement treedt SABIC Limburg B.V. op voor de Werkgever,
voor zover het betreft Werknemers in dienst van SABIC Limburg
B.V.

Werknemer degene die krachtens een arbeidsovereenkomst in dienstbetrek-
king staat tot de Werkgever.
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Artikel 2 - Deelnemers PPS-regeling

Deelnemers

1. Alle Werknemers zijn Deelnemer aan de PPS-regeling, behoudens het bepaalde in de lid 2.
Voor Werknemers geboren op of na 1 januari 1950 geldt dat zij vanaf 1 januari 2006 zijn uitgesloten
van deelname aan de PPS-regeling.

Afstandsverklaring

2. Geen Deelnemers zijn de Werknemers die door middel van een door hen ondertekende afstands-
verklaring te kennen hebben gegeven niet te willen deelnemen aan de PPS-regeling.

Van Werknemers die onmiddellijk daaraan voorafgaand Deelnemer waren in de PPS-regeling van
Stichting Pensioenfonds DSM-Chemie en die uit dien hoofde reeds een rechtsgeldige afstandsverkla-
ring bij dat Fonds hebben ingeleverd, zal deze afstandsverklaring worden beschouwd als een af-
standsverklaring die gedaan is jegens Stichting Pensioenfonds SABIC.

Van Werknemers die na de inwerkingtreding van de PPS-regeling in dienst komen van de Werkgever
dient de afstandsverklaring binnen 2 maanden na aanvang van de arbeidsovereenkomst door het
Fonds te zijn ontvangen.

De afstandsverklaring kan slechts worden gedaan op een hiertoe door het Fonds vastgesteld en uitge-
reikt formulier.

Aanvang en einde deelnemerschap

3. Het deelnemerschap vangt aan op de eerste dag van de maand waarin het dienstverband met de
Werkgever is aangevangen, maar niet eerder dan 1 januari 2003.

4. Het deelnemerschap eindigt:

a. op de met de Werkgever overeengekomen (vervroegde) PPS-datum;
b. bij beëindiging van het dienstverband met de Werkgever, tenzij het Bestuur in verband met bij-

zondere omstandigheden op voorstel van de Werkgever voortzetting van het deelnemerschap
toestaat;

c. indien en voor zover de Deelnemer in het genot wordt gesteld van een uitkering op grond van
de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), op de datum waarop die WIA-uitkering
ingaat;

d. op de datum van overlijden van de Deelnemer;
e. voor de Deelnemer die is geboren op of na 1 januari 1950, op 31 december 2005.
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Artikel 3 - Inhoud PPS-regeling

Deze PPS-regeling voorziet in de opbouw ten behoeve van de Deelnemer van een PPS-saldo waar-
mee de Deelnemer een PPS-uitkering kan financieren die met inachtneming van het bepaalde in arti-
kel 11 ingaat op de PPS-datum.

Hiertoe wordt door het Fonds voor iedere Deelnemer een individueel PPS-saldo aangehouden, dat
wordt gevoed door bijdragen van de Deelnemer en door het daarover behaalde rendement. Een en
ander zoals beschreven in de overige artikelen van deze PPS-regeling.

Hierbij is sprake van een premieovereenkomst als bedoeld in artikel 10 Pensioenwet, met dien ver-
stande dat met inachtneming van het bepaalde in artikel 14, lid 1 bij beëindiging van het dienstverband
vóór de PPS-datum voor de toepassing van het bepaalde in artikel 6, leden 6 en 7 en artikel 7, lid 1
zoals die luidden vóór 1 september 2015 zal worden gehandeld alsof sprake is van een uitkeringsover-
eenkomst als bedoeld in artikel 10 van de Pensioenwet.
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Artikel 4 - Uitvoering PPS-regeling

De PPS-regeling is ondergebracht bij het Fonds.

Artikel 5 - PPS-inkomensgrondslag

[Vervallen per 1 september 2015]

Artikel 6 - PPS-premie

[Vervallen per 1 september 2015]

Artikel 7 - Overgangsbepaling: premiegarantie

[Vervallen per 1 september 2015]
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Artikel 8 - Rendement over het PPS-saldo

1. Per 1 januari van ieder kalenderjaar (voor het eerst per 1 januari 2004) zal door het Bestuur worden
vastgesteld wat de over het voorgaande kalenderjaar door het Fonds gemaakte rendement is, behaald
over de som van de beleggingen welke zijn gerelateerd aan het gezamenlijke bedrag van de PPS-
saldo’s van alle Deelnemers en Gewezen Deelnemers. Het rendement wordt uitgedrukt in een percen-
tage dat wordt vastgesteld door het Bestuur, dat zich daarbij zal baseren op de totale beleggingsop-
brengst van het Fonds.

Indien de totale beleggingsopbrengst in enig jaar negatief is, zal het Bestuur het toe te kennen rende-
ment op nihil stellen, waarbij in toekomstige jaren waarin de totale beleggingsopbrengst positief is,
door het Bestuur hiermee rekening zal worden gehouden, bij de vaststelling van het toe te kennen ren-
dement. Het Bestuur kan anders besluiten als de financiële middelen daartoe aanleiding geven.

2. Het PPS-saldo van iedere Deelnemer en gewezen Deelnemer, wordt verhoogd met het conform lid
1 berekende rendement, met dien verstande dat de verhoging over het eerste halfjaar geschiedt met
het rendement behaald over het voorlaatste kalenderjaar en de verhoging over het laatste halfjaar ge-
schiedt met het rendement behaald over het laatste kalenderjaar.
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Artikel 9 - Technische winstdeling

[Vervallen per 1 september 2015]

Artikel 10 - Jaarlijks overzicht PPS-saldo

[Vervallen per 1 september 2015]
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Artikel 11 - Hoogte PPS-uitkering

Berekening

1. Op de PPS-datum wordt het PPS-saldo van de (Gewezen) Deelnemer aangewend voor een direct
ingaande PPS-uitkering op basis van de factoren in bijlage 1, zoals door het Fonds jaarlijks worden
vastgesteld.

2. De PPS-uitkering gaat in:
a. op de PPS-datum of eerder voor zover de (Gewezen) Deelnemer kiest voor vervroeging zo-

als bedoeld in lid 4; of
b. uiterlijk op de dag vóór het bereiken van de fiscaal maximaal toelaatbare leeftijd (thans de

65-jarige leeftijd).

3. De PPS-uitkering eindigt:
a. op de dag waarop de (Gewezen) Deelnemer recht krijgt op een ouderdomspensioenuitkering

van het Fonds;
b. op de laatste dag van de maand waarin de (Gewezen) Deelnemer eerder dan de AOW-leef-

tijd overlijdt; of
c. uiterlijk op de dag waarop de (Gewezen) Deelnemer de AOW-leeftijd bereikt.

Vervroeging

4. De (Gewezen) Deelnemer mag ervoor kiezen om het PPS-saldo eerder dan de PPS-datum aan te
wenden voor een PPS-uitkering. Daarbij gelden de volgende voorwaarden;

a. de PPS-uitkering gaat niet eerder in dan de dag waarop de (Gewezen) Deelnemer de
60-jarige leeftijd bereikt.

b. de PPS-uitkering bij vervroeging wordt vastgesteld op basis van de factoren in bijlage 1, zoals
door het Fonds jaarlijks worden vastgesteld.

5. Voor zover de PPS-uitkering (gedeeltelijk) ingaat vóór het bereiken van de leeftijd die vijf jaar lager
is dan de voor de betreffende (Gewezen) Deelnemer geldende AOW-leeftijd, is vervroeging zoals be-
doeld in lid 4 uitsluitend mogelijk als de (Gewezen) Deelnemer aan het Fonds een schriftelijke verkla-
ring overlegt waaruit blijkt dat de (Gewezen) Deelnemer met ingang van de dag waarop de PPS-uitke-
ring ingaat geen (of evenredig minder) betaalde werkzaamheden meer verricht.

6. Een verzoek om vervroeging wordt uitsluitend in behandeling genomen indien het verzoek is
ingediend bij het Bestuur van het Fonds ten minste drie maanden, maar niet eerder dan zes maanden
vóór de gewenste de datum waarop de vervroegde PPS-uitkering dient in te gaan.

Uitstel

7. Uitstel van de ingang van de PPS-uitkering is uitsluitend mogelijk onder de volgende voorwaarden:
a. uitstel is alleen mogelijk voor zover en zolang de (Gewezen) Deelnemer nog steeds in de-

zelfde mate inkomen geniet uit tegenwoordige arbeid na de PPS-datum;
b. het PPS-saldo wordt aangewend voor een PPS-uitkering uiterlijk op de dag vóór het berei-

ken van de fiscaal maximaal toelaatbare prepensioenleeftijd (thans de 65-jarige leeftijd)
of bij het bereiken van de ingangsdatum van het ouderdomspensioen zoals neergelegd in het
Pensioenreglement indien het ouderdomspensioen eerder ingaat dan de dag voor de datum
waarop de (Gewezen) Deelnemer de fiscaal maximaal toelaatbare prepensioenleeftijd
(thans 65-jarige leeftijd) bereikt; en

c. de PPS-uitkering bij uitstel wordt vastgesteld op basis van de factoren in bijlage 1, zoals door
het Fonds jaarlijks worden vastgesteld.
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8. De (Gewezen) Deelnemer moet indien hij gebruik maakt van de mogelijkheid tot uitstel van de PPS-
datum aan het Fonds een schriftelijke verklaring overleggen waaruit blijkt dat hij na de dag waarop hij
de PPS-datum bereikt nog steeds in dezelfde mate inkomen uit tegenwoordige arbeid geniet.

9. Op het moment dat gedurende de uitstelperiode de (Gewezen) Deelnemer geen of minder inkomen
uit tegenwoordige arbeid geniet, moet het PPS-saldo in dezelfde mate in dezelfde mate als waarmee
het inkomen uit tegenwoordige arbeid wordt verminderd, aangewend worden voor een PPS-uitkering.
De (Gewezen) Deelnemer moet het pensioenfonds onverwijld informeren indien hij geen of minder in-
komen uit tegenwoordige arbeid meer geniet.

10. Indien een (Gewezen) Deelnemer kiest voor uitstel als bedoeld in lid 7 en de aanwending van het
PPS-saldo wordt uitgesteld tot de ingangsdatum van het ouderdomspensioen als bedoeld in het Pensi-
oenreglement of tot de dag vóór het bereiken van de fiscaal maximaal toelaatbare prepensioenleeftijd
(thans 65-jarige leeftijd), dan wordt het PPS-saldo bij het bereiken van de fiscaal maximaal toelaatbare
prepensioenleeftijd (thans 65-jarige leeftijd) of zoveel eerder als het ouderdomspensioen als bedoeld
in het Pensioenreglement ingaat, aangewend voor een verhoging van de pensioenaanspraken con-
form het Pensioenreglement op basis van de factoren in bijlage 2, zoals door het Fonds jaarlijks wor-
den vastgesteld.

11. In afwijking van het bepaalde in lid 10 is uitstel tot de dag vóór het bereiken van de dag vóór het
bereiken van de fiscaal maximaal toelaatbare prepensioenleeftijd (thans de 65-jarige leeftijd) niet mo-
gelijk, voor zover de (Gewezen) Deelnemer geen pensioenaanspraken meer heeft overeenkomstig het
Pensioenreglement als gevolg van waardeoverdracht of afkoop. In dat geval wordt de aanwending van
het PPS-saldo uitgesteld tot het moment waarop de uitgestelde PPS-uitkering 100% van het pensioen-
gevend loon bedraagt als bedoeld in artikel 38a lid 3 Wet op de Loonbelasting 1964 (tekst 2004).

12. Een verzoek om uitstel wordt uitsluitend in behandeling genomen indien het verzoek is ingediend
bij het Bestuur van het Fonds ten minste drie maanden, maar niet eerder dan zes maanden vóór de
PPS-datum.

Deeltijdpensioen

13. De (Gewezen) Deelnemer heeft het recht om met deeltijdpensioen te gaan, indien de normale
werktijd gelijktijdig minimaal evenredig wordt verminderd. Hiervoor wordt een evenredig deel van het
PPS-saldo aangewend.
De keuze van de (Gewezen) Deelnemer om met deeltijdpensioen te gaan is eenmalig en kan niet door
de (Gewezen) Deelnemer of de Werkgever worden herroepen. Het deeltijdpensioen kan niet eerder
ingaan dan op de 60-jarige leeftijd van de (Gewezen) Deelnemer. Een verzoek om deeltijdpensioen
wordt uitsluitend in behandeling genomen indien het verzoek tenminste drie maanden, maar niet eer-
der dan zes maanden voorafgaand aan de gewenste ingang van het deeltijdpensioen is ingediend bij
het Fonds.
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Artikel 12 - Arbeidsongeschiktheid

Indien het dienstverband tussen een (Gewezen) Deelnemer en de Werkgever wordt beëindigd omdat
de (Gewezen) Deelnemer geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is in de zin van de Wet werk en in-
komen naar arbeidsvermogen (WIA) kan de (Gewezen) Deelnemer kiezen één van de volgende twee
bepalingen van toepassing te laten zijn:

1. De arbeidsongeschikte Gewezen Deelnemer behoudt aanspraak op het PPS-saldo dat op de da-
tum van aanvang van de WIA-uitkering reeds door de Deelnemer was gespaard.
De artikelen 8, 11 en 13 blijven op dat PPS-saldo van toepassing.

2. Het PPS-saldo dat de arbeidsongeschikte Gewezen Deelnemer op de datum van aanvang van de
WIA-uitkering reeds heeft gespaard, wordt aangewend voor een direct ingaand arbeidsongeschikt-
heidspensioen. De aanwending van het PPS-saldo vindt plaats tegen de tarieven zoals neerge-
legd in bijlage 2, zoals door het Fonds jaarlijks worden vastgesteld. Dit arbeidsongeschiktheids-
pensioen eindigt op de dag waarop de gewezen Deelnemer de leeftijd van AOW-leeftijd bereikt of
zoveel eerder als Gewezen Deelnemer geen recht meer op een arbeidsongeschiktheidspensioen
als bedoeld in het Pensioenreglement heeft dan wel op de laatste dag van de maand waarin de
Gewezen Deelnemer eerder overlijdt.

Indien ingevolge het bepaalde in artikel 2, lid 4, sub c het deelnemerschap gedeeltelijk eindigt als ge-
volg van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, is terzake het hiervoor onder punt 1 bepaalde van over-
eenkomstige toepassing.
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Artikel 13 - Overlijden vóór de PPS-datum

1. Bij overlijden van een (Gewezen) Deelnemer vóór de PPS-datum, wordt het PPS-saldo aangewend
ten behoeve van een (tijdelijke) toeslag op het partnerpensioen ingevolge het Pensioenreglement van
het Fonds, indien en voor zover dit naar fiscale maatstaven, dit ter uitsluitende beoordeling van het
Fonds, is toegestaan. De aanwending van het PPS-saldo vindt plaats tegen de tarieven zoals neerge-
legd in bijlage 3, zoals door het Fonds jaarlijks worden vastgesteld

2. Het gedeelte van het PPS-saldo dat niet conform het eerste lid kan worden aangewend ten behoeve
van een toeslag op partnerpensioen, valt vrij in de middelen van het Fonds.
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Artikel 14 - Beëindiging van het dienstverband vóór de PPS-datum

Behoud PPS-saldo

1. Indien het dienstverband tussen de (Gewezen) Deelnemer en de Werkgever wordt beëindigd op
een tijdstip gelegen vóór de PPS-datum, anders dan wegens arbeidsongeschiktheid of overlijden en er
geen waardeoverdracht heeft plaatsgevonden, behoudt de Gewezen Deelnemer aanspraak op het
PPS-saldo dat op die datum door de Gewezen Deelnemer reeds was gespaard. De Gewezen Deelne-
mer ontvangt in dat geval een overzicht van het PPS-saldo per de datum van beëindiging van het
dienstverband.

Rendement

2. De artikelen 8, 11 en 13 blijven op het in lid 1 bedoelde PPS-saldo van toepassing.

Aanwending PPS-saldo voor waardeoverdracht

3. Het bij beëindiging van het dienstverband behouden PPS-saldo kan op verzoek van de Gewezen
Deelnemer in het kader van een waardeoverdracht worden overgedragen naar een andere pensioen-
uitvoerder, indien wordt voldaan aan de hiertoe bij of krachtens de Pensioenwet gestelde eisen.

Informatieverstrekking bij einde dienstverband

4. De Gewezen Deelnemer ontvangt een bewijs van het bij beëindiging van het dienstverband opge-
bouwde PPS-saldo. Het bepaalde in artikel 39 van de Pensioenwet zal bij verzoeken om een opgave
van het opgebouwde PPS-saldo van de gewezen Deelnemer in acht worden genomen.
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Artikel 15 - Aanpassing ingegane PPS-uitkering

1. Op de ingegane PPS-uitkering kan jaarlijks een toeslag worden verleend van maximaal de stijging
van de consumenten prijsindex (CPI-Alle Bestedingen-afgeleid), zoals vastgesteld door het CBS. Bij
de vaststelling van deze toeslag gaat het Bestuur uit van het percentage waarmee de consumenten
prijsindex in de laatst verstreken maand oktober is gestegen ten opzichte van het percentage in de
maand oktober in het voorafgaande jaar. Het Bestuur beslist evenwel jaarlijks in hoeverre ingegane
PPS-uitkeringen, in lijn met ingegane pensioenen uit het Pensioenreglement, worden aangepast.

2. Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is geen reserve gevormd en wordt geen premie
betaald. De toeslagverlening wordt uit het beleggingsrendement gefinancierd.

3. Het Bestuur besluit alleen dan tot het verlenen van een toeslag indien en voor zover de financiële
middelen dat naar het oordeel van het Bestuur toelaten. Toeslagverlening kan jaarlijks op en met
ingang van 1 januari plaatsvinden op basis van het volgende beleid:

In de situatie dat:
a. de Beleidsdekkingsgraad van het Fonds lager is dan 110%, verleent het Bestuur geen

toeslag;
b. de Beleidsdekkingsgraad van het Fonds hoger is dan 110% kan het Fonds een toeslag zoals

bedoeld in lid 1 en 2 verlenen in de mate dat dit is toegestaan met inachtneming van het be-
paalde in artikel 15 Besluit Financieel toetsingskader pensioenfondsen.

4. Het Bestuur behoudt zich het recht voor om het toeslagenbeleid of onderdelen van het
toeslagenbeleid als vastgelegd in de bepalingen van dit artikel aan te passen, in overeenstemming
met de in de statuten omschreven formele vereisten terzake van reglementswijzigingen. Toekomstige
wijzigingen in dit artikel zijn bindend voor alle (Gewezen) Deelnemers en Pensioengerechtigden van
het Fonds.
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Artikel 15a - Verminderen ingegane PPS-uitkering

1. Het Fonds kan besluiten de ingegane PPS-uitkering te verminderen indien:
· het Fonds 5 achtereenvolgende jaren niet voldoet aan de bij of krachtens artikel 131 Pensi-

oenwet gestelde eisen ten aanzien van het minimaal vereist eigen vermogen dan wel dat het
fonds niet in staat is binnen 10 jaar aan de bij of krachtens artikel 132 Pensioenwet gestelde
eisen ten aanzien van het vereist eigen vermogen te voldoen zonder dat de belangen van de
(Gewezen) Deelnemers, pensioengerechtigden, andere aanspraakgerechtigden of de Werk-
gever onevenredig worden geschaad; en

· alle overige beschikbare sturingsmiddelen, met uitzondering van het beleggingsbeleid, zijn in-
gezet in het Herstelplan.

2. De in het vorige lid bedoelde vermindering van de PPS-uitkeringen zal plaatsvinden in de vorm van
een gelijke procentuele korting op alle ingegane PPS-uitkeringen.

3. Indien de Beleidsdekkingsgraad van het Fonds 5 achtereenvolgende jaren ligt onder het niveau
zoals bedoeld in artikel 131 Pensioenwet, zal het Fonds de PPS-uitkeringen verminderen om te
voldoen aan het minimaal vereist eigen vermogen zoals bedoeld in artikel 131 Pensioenwet. De hierbij
benodigde vermindering zal uitgespreid worden over een periode van maximaal 5 jaar.

4. Indien het Fonds op basis van het Herstelplan niet binnen 10 jaar aan artikel 132 Pensioenwet kan
voldoen, zal het Fonds de ingegane PPS-uitkeringen tijdsevenredig verminderen met de conform het
herstelplan benodigde vermindering.

5. Ingeval het Fonds besluit tot korting van de ingegane PPS-uitkeringen informeert het Fonds de
Pensioengerechtigden, vakorganisaties en de Werkgever schriftelijk over het besluit tot vermindering
van PPS-uitkeringen.

6. De vermindering, bedoeld in lid 1, kan op zijn vroegst worden gerealiseerd één maand nadat de,
pensioengerechtigden, vakorganisaties, de Werkgever en toezichthouder hierover geïnformeerd zijn.
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Artikel 15b - Inhaaltoeslagverlening

1. Het bestuur kan inhaaltoeslagen verlenen om in het verleden niet toegekende toeslagen zoals
bedoeld in artikel 15 of in een het verleden doorgevoerde vermindering van pensioenaanspraken en
pensioenrechten zoals bedoeld in artikel 15a te compenseren, indien:

• dit geen gevolgen heeft voor de toeslagverlening in de toekomst zoals bedoeld in artikel 15 lid
3; en

• de Beleidsdekkingsgraad ten minste het niveau van het vereist eigen vermogen zoals bedoeld
in artikel 132 Pensioenwet behoudt.

Voor inhaaltoeslagverlening wordt ten hoogste een vijfde van het vermogen dat voor
inhaaltoeslagverlening beschikbaar is gebruikt.

2. Inhaaltoeslag zoals bedoeld in lid 1 wordt alleen verleend aan een Pensioengerechtigde voor zover
aan de Pensioengerechtigde in het verleden geen of minder toeslag zoals bedoeld in artikel 15 is
verleend dan wel dat zijn PPS-uitkering daadwerkelijk is verminderd zoals bedoeld in artikel 15a

3. De aan een Pensioengerechtigde te verlenen inhaaltoeslag zoals bedoeld in lid 1 wordt uitgedrukt in
een percentage van de in het verleden niet toegekende toeslagen en de doorgevoerde
verminderingen. Het percentage zoals bedoeld in de vorige volzin wordt vastgesteld door op de datum
van toekenning van de inhaaltoeslag het voor inhaaltoeslagverlening beschikbare vermogen zoals
bedoeld in lid 1 te delen door de waarde van de in het verleden niet-verleende toeslagen en de waarde
van de doorgevoerde verminderingen. Het percentage als bedoeld in de vorige volzin bedraagt nooit
meer dan 100%.

4. Inhaaltoeslagen hebben effect op pensioenrechten per de datum waarop inhaaltoeslag verleend
wordt. Inhaaltoeslagen worden niet met terugwerkende kracht nabetaald.

5. Het Bestuur behoudt zich het recht voor om het inhaaltoeslagenbeleid of onderdelen van het
inhaaltoeslagenbeleid als vastgelegd in dit artikel aan te passen, in overeenstemming met de in de
statuten omschreven formele vereisten terzake van reglementswijzigingen. Toekomstige wijzigingen in
dit artikel zijn bindend voor alle Deelnemers, Gewezen Deelnemers en Pensioengerechtigden van het
Fonds.
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Artikel 16 - Uitruil

1. Het Bestuur is bevoegd, op verzoek van de (Gewezen) Deelnemer, (een deel van) het PPS-saldo
van de (Gewezen) Deelnemer op PPS-datum of de datum waarop een uitgestelde PPS-uitkering in-
gaat overeenkomstig artikel 11 lid 7 uit te ruilen voor een verhoging van de pensioenaanspraken
krachtens het Pensioenreglement van het Fonds. Uitruil van het PPS-saldo als bedoeld in dit artikel is
alleen mogelijk voor zover de (Gewezen) Deelnemer, een (Gewezen) Deelnemer is aan de pensioen-
regeling van het Fonds zoals neergelegd in het Pensioenreglement. De (gedeeltelijke) uitruil van het
PPS-saldo vindt plaats tegen de factoren in bijlage 4 zoals door het Fonds jaarlijks worden vastge-
steld.

2. Op verzoek van het Fonds moet de (Gewezen) Deelnemer, indien hij gebruik maakt van de
mogelijkheid tot uitruil zoals bedoeld in het vorige lid, een schriftelijke verklaring overleggen waaruit
blijkt dat hij na de dag waarop hij de PPS-datum bereikt nog steeds in dezelfde mate inkomen uit
tegenwoordige arbeid geniet.

3. Een uitruil als bedoeld in lid 1 is slechts mogelijk voor zover wordt voldaan aan de bij of krachtens
de Pensioenwet gestelde eisen.
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Artikel 17 - Toekenning en uitbetaling van PPS-uitkering

1. Toekenning van de PPS-uitkering geschiedt op schriftelijke aanvraag bij het Fonds. Degene aan wie
een PPS-uitkering wordt toegekend, ontvangt hiervan een opgave.

2. Degene die een uitkering ontvangt, dient op verzoek van het Bestuur een 'verklaring van in-leven-
zijn' in te zenden. Bij nalatigheid wordt de uitkering opgeschort. In de gevallen waarin het Bestuur zich
op andere wijze heeft overtuigd van het feit dat betrokkene nog in leven is, kan inzending achterwege
blijven.

3. De uitbetaling van de PPS-uitkering geschiedt giraal in euro’s. De aan de betaling verbonden over-
makingskosten kunnen op de uitkering in mindering worden gebracht. De betaling van de PPS-uitke-
ringen geschiedt in gelijke maandelijkse termijnen met betaalbaarstelling per ultimo maand.

4. Ten onrechte genoten uitkeringen moeten direct worden terugbetaald.
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Artikel 18 - Diversen

1. Iedere Deelnemer ontvangt een exemplaar van de statuten van het Fonds en van dit reglement, als-
mede van alle wijzigingen daarin. Voor overige belanghebbenden liggen de statuten en het PPS-regle-
ment ter inzage bij het secretariaat van het Fonds.

2. Alle geschillen welke bij de uitvoering van dit PPS-reglement mochten ontstaan tussen het Fonds en
degene die ingevolge dit reglement aanspraak heeft op een PPS-uitkering of daarop aanspraak meent
te hebben, kunnen schriftelijk ter beslissing worden voorgelegd aan het Bestuur.

3. De uit deze regeling voortvloeiende aanspraken van een Deelnemer of Gewezen Deelnemer kun-
nen zonder toestemming van diens echtgenoot niet bij overeenkomst tussen die Deelnemer of gewe-
zen Deelnemer en het Fonds of de Werkgever worden verminderd anders dan bij afkoop zoals voor-
zien bij of krachtens de Pensioenwet, tenzij de echtgenoten het recht op pensioenverevening inge-
volge de wet verevening pensioenrechten bij scheiding hebben uitgesloten. Elk beding strijdig met het
bepaalde in dit lid is nietig.

4. De pensioenaanspraken ingevolge dit reglement kunnen niet worden afgekocht, vervreemd of
prijsgegeven, dan wel formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid worden, anders dan in de gevallen
voorzien bij of krachtens de Pensioenwet.

5. In deze pensioenregeling kunnen niet méér pensioenaanspraken worden opgebouwd dan binnen
het wettelijk kader van de Wet op de loonbelasting 1964 mogelijk is.

6. Indien komt vast te staan dat de pensioenregeling niet voldoet aan het bepaalde in de Wet op de
loonbelasting 1964 zal de regeling onverwijld en met terugwerkende kracht conform artikel 19c Wet op
de loonbelasting 1964 worden aangepast naar een krachtens deze wet aanvaardbaar niveau.
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Artikel 19 - Inwerkingtreding

Dit reglement is in werking getreden op 1 januari 2003.

De bij besluit d.d. 16 december 2005 en 17 november 2006 aangebrachte wijzigingen treden in
werking op 1 januari 2006.

Dit reglement is laatstelijk gewijzigd per 1 januari 2018.

Artikel 20 - Overgangsbepaling

[Vervallen per 1 september 2015]

Artikel 21 - Overgangsbepalingen 2005

[Vervallen per 1 september 2015]
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BIJLAGE 1: Aanwendingsfactoren PPS-saldo voor PPS-uitkering

Benodigd PPS-saldo per € 100 PPS-uitkering voor een PPS-uitkering:

Ingangsleeftijd Uitkeringsduur Benodigd kapitaal
60 1  €     98,09
60 2  €   191,95
60 3  €   281,71
60 4  €   367,52
60 5  €   449,50
60 6  €   527,80
60 7  €   602,51

61 1  €     98,07
61 2  €   191,85
61 3  €   281,49
61 4  €   367,13
61 5  €   448,89
61 6  €   526,91

62 1  €     98,04
62 2  €   191,74
62 3  €   281,24
62 4  €   366,68
62 5  €   448,19

63 1  €     98,01
63 2  €   191,61
63 3  €   280,96
63 4  €   366,17

64 1  €     97,98
64 2  €   191,48
64 3  €   280,64

65 1  €     97,93
65 2  €   191,32

66 1 €     97,89



Prepensioenspaarreglement Stichting Pensioenfonds SABIC

Uitgave 1 januari 2018 - pagina 21

BIJLAGE 2: Aanwendingsfactoren PPS-saldo voor tijdelijk arbeidsongeschiktheidspensioen

Benodigd PPS-saldo per € 100 tijdelijk arbeidsongeschiktheidspensioen tot AOW-leeftijd:

Ingangsleeftijd
Benodigd kapitaal

AOW-leeftijd 66 AOW-leeftijd 67 AOW-leeftijd 68
15  €   3.874,33  € 3.912,00  € 3.948,59
16  €   3.833,41  € 3.872,06  € 3.909,59
17  €   3.791,53  € 3.831,17  € 3.869,67
18  €   3.748,57  € 3.789,24  € 3.828,74
19  €   3.704,57  € 3.746,28  € 3.786,80
20  €   3.659,47  € 3.702,26  € 3.743,82
21  €   3.613,22  € 3.657,12  € 3.699,74
22  €   3.565,81  € 3.610,82  € 3.654,54
23  €   3.517,12  € 3.563,28  € 3.608,11
24  €   3.467,24  € 3.514,57  € 3.560,54
25  €   3.416,05  € 3.464,60  € 3.511,73
26  €   3.363,56  € 3.413,32  € 3.461,64
27  €   3.309,70  € 3.360,71  € 3.410,25
28  €   3.254,43  € 3.306,71  € 3.357,49
29  €   3.197,79  € 3.251,37  € 3.303,41
30  €   3.139,72  € 3.194,64  € 3.247,96
31  €   3.080,19  € 3.136,44  € 3.191,08
32  €   3.019,18  € 3.076,81  € 3.132,80
33  €   2.956,69  € 3.015,70  € 3.073,06
34  €   2.892,67  € 2.953,09  € 3.011,81
35  €   2.827,11  € 2.888,98  € 2.949,11
36  €   2.760,03  € 2.823,34  € 2.884,88
37  €   2.691,37  € 2.756,12  € 2.819,09
38  €   2.621,18  € 2.687,40  € 2.751,80
39  €   2.549,40  € 2.617,12  € 2.682,98
40  €   2.476,11  € 2.545,33  € 2.612,66
41  €   2.401,27  € 2.471,97  € 2.540,78
42  €   2.324,88  € 2.397,08  € 2.467,37
43  €   2.247,01  € 2.320,69  € 2.392,46
44  €   2.167,65  € 2.242,81  € 2.316,06
45  €   2.086,85  € 2.163,48  € 2.238,19
46  €   2.004,60  € 2.082,67  € 2.158,83
47  €   1.920,84  € 2.000,49  € 2.078,07
48  €   1.835,46  € 1.916,84  € 1.996,00
49  €   1.748,38  € 1.831,56  € 1.912,44
50  €   1.659,56  € 1.744,57  € 1.827,23
51  €   1.568,96  € 1.655,88  € 1.740,37
52  €   1.476,57  € 1.565,48  € 1.651,87
53  €   1.382,28  € 1.473,27  € 1.561,64
54  €   1.286,03  € 1.379,17  € 1.469,63
55  €   1.187,83  € 1.283,13  € 1.375,73
56  €   1.087,76  € 1.185,24  € 1.280,00
57  €      985,62  € 1.085,37  € 1.182,30
58  €      881,57  €    983,57  € 1.082,78
59  €      775,75  €    879,82  €    981,29
60  €      668,24  €    774,24  €    877,82
61  €      559,35  €    667,07  €    772,60
62  €      449,20  €    558,44  €    665,73
63  €      337,95  €    448,55  €    557,43
64  €      225,91  €    337,56  €    447,85
65  €      113,24  €    225,71  €    337,13
66 -  €    113,19  €    225,51
67 - -  €    113,13
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BIJLAGE 3: Aanwendingsfactoren PPS-saldo voor verhoging (tijdelijk) partnerpensioen

Benodigd PPS-saldo per € 100 direct ingaand tijdelijk partnerpensioen tot AOW-leeftijd (TPP) of direct
ingaand levenslang partnerpensioen (PP):

Ingangsleeftijd
Benodigd kapitaal

TPP bij AOW-leeftijd 66 TPP bij AOW-leeftijd 67 TPP bij AOW-leeftijd 68 Levenslang PP
15  €   3.878,79  € 3.916,70  € 3.953,55  € 4.628,29
16  €   3.838,06  € 3.876,96  € 3.914,77  € 4.605,82
17  €   3.796,31  € 3.836,21  € 3.875,00  € 4.582,73
18  €   3.753,46  € 3.794,41  € 3.834,21  € 4.558,95
19  €   3.709,48  € 3.751,49  € 3.792,33  € 4.534,48
20  €   3.664,39  € 3.707,50  € 3.749,40  € 4.509,31
21  €   3.618,10  € 3.662,32  € 3.705,29  € 4.483,37
22  €   3.570,60  € 3.615,95  € 3.660,04  € 4.456,65
23  €   3.521,86  € 3.568,38  € 3.613,58  € 4.429,12
24  €   3.471,85  € 3.519,54  € 3.565,90  € 4.400,75
25  €   3.420,50  € 3.469,41  € 3.516,95  € 4.371,50
26  €   3.367,87  € 3.418,01  € 3.466,76  € 4.341,42
27  €   3.313,89  € 3.365,30  € 3.415,27  € 4.310,42
28  €   3.258,54  € 3.311,24  € 3.362,48  € 4.278,52
29  €   3.201,79  € 3.255,80  € 3.308,32  € 4.245,67
30  €   3.143,66  € 3.199,00  € 3.252,82  € 4.211,88
31  €   3.084,04  € 3.140,75  € 3.195,89  € 4.177,06
32  €   3.022,94  € 3.081,03  € 3.137,55  € 4.141,24
33  €   2.960,33  € 3.019,83  € 3.077,72  € 4.104,32
34  €   2.896,25  € 2.957,19  € 3.016,47  € 4.066,41
35  €   2.830,68  € 2.893,06  € 2.953,78  € 4.027,42
36  €   2.763,56  € 2.827,39  € 2.889,55  € 3.987,33
37  €   2.694,92  € 2.760,24  € 2.823,84  € 3.946,12
38  €   2.624,73  € 2.691,56  € 2.756,63  € 3.903,78
39  €   2.552,99  € 2.621,34  € 2.687,89  € 3.860,30
40  €   2.479,70  € 2.549,56  € 2.617,62  € 3.815,63
41  €   2.404,91  € 2.476,28  € 2.545,85  € 3.769,83
42  €   2.328,64  € 2.401,53  € 2.472,60  € 3.722,90
43  €   2.250,84  € 2.325,25  € 2.397,82  € 3.674,77
44  €   2.171,53  € 2.247,45  € 2.321,53  € 3.625,36
45  €   2.090,84  € 2.168,25  € 2.243,84  € 3.574,88
46  €   2.008,71  € 2.087,59  € 2.164,66  € 3.523,17
47  €   1.925,16  € 2.005,63  € 2.084,19  € 3.470,39
48  €   1.839,94  € 1.922,19  € 2.002,35  € 3.416,47
49  €   1.752,96  € 1.837,04  € 1.918,96  € 3.361,26
50  €   1.664,20  € 1.750,17  € 1.833,89  € 3.304,80
51  €   1.573,64  € 1.661,53  € 1.747,13  € 3.247,10
52  €   1.481,26  € 1.571,17  € 1.658,72  € 3.188,33
53  €   1.386,93  € 1.478,96  € 1.568,52  € 3.128,36
54  €   1.290,56  € 1.384,77  € 1.476,43  € 3.067,07
55  €   1.192,19  € 1.288,58  € 1.382,44  € 3.004,59
56  €   1.091,83  € 1.190,40  € 1.286,45  € 2.940,89
57  €      989,39  € 1.090,23  € 1.188,45  € 2.875,98
58  €      884,90  €    987,95  € 1.088,46  € 2.809,83
59  €      778,60  €    883,73  €    986,48  € 2.742,66
60  €      670,59  €    777,59  €    882,42  € 2.674,17
61  €      561,20  €    669,87  €    776,58  € 2.604,80
62  €      450,57  €    560,68  €    669,10  € 2.534,42
63  €      338,82  €    450,17  €    560,06  € 2.462,68
64  €      226,34  €    338,58  €    449,74  € 2.389,84
65  €      113,36  €    226,22  €    338,32  € 2.315,99
66 -  €    113,33  €    226,09  € 2.241,18
67 - -  €    113,30  € 2.165,47
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BIJLAGE 4: Uitruilfactoren

Benodigd PPS-saldo per € 100,00 ouderdomspensioen vanaf 67, € 75,52 latent levenslang partner-
pensioen en € 15,10 latent tijdelijk partnerpensioen:

Leeftijd Benodigd kapitaal
15  € 798,03
16  € 818,38
17  € 839,26
18  € 860,64
19  € 882,52
20  € 904,92
21  € 927,78
22  € 951,14
23  € 975,00
24  € 999,32
25  € 1.024,12
26  € 1.049,44
27  € 1.075,30
28  € 1.101,68
29  € 1.128,58
30  € 1.156,00
31  € 1.183,95
32  € 1.212,41
33  € 1.241,40
34  € 1.270,89
35  € 1.300,85
36  € 1.331,31
37  € 1.362,30
38  € 1.393,72
39  € 1.425,61
40  € 1.457,91
41  € 1.490,63
42  € 1.523,70
43  € 1.557,07
44  € 1.590,73
45  € 1.624,58
46  € 1.658,64
47  € 1.692,79
48  € 1.727,11
49  € 1.761,74
50  € 1.796,69
51  € 1.831,99
52  € 1.867,63
53  € 1.903,69
54  € 1.940,20
55  € 1.977,23
56  € 2.014,72
57  € 2.052,69
58  € 2.091,20
59  € 2.130,24
60  € 2.169,64
61  € 2.209,26
62  € 2.248,91
63  € 2.288,43
64  € 2.327,76
65  € 2.366,62
66  € 2.404,91
67  € 2.442,76
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