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PROGRAMMA VANDAAG

Inleiding SABIC

Presentatie Collectieve Waarde Overdracht PF SIP

Samenvatting en afronding SABIC



INLEIDING 

SABIC
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WELKOM

De bedoeling van de sessie van vandaag is om u zo goed mogelijk voor te lichten over de 

Collectieve Waarde Overdracht (CWO) naar SPF. 

Indien u dit niet wenst, kunt u bezwaar maken. In dat geval worden uw pensioenaanspraken 

en pensioenrechten overgeheveld naar een verzekeraar. Die keuze is op basis van uw 

eigen voorkeuren en persoonlijke situatie. De twee pensioenfondsen en de werkgever 

kunnen u daarin niet adviseren maar willen u wel zo goed mogelijk inlichten.

Wat

Uitleg over de Collectieve Waarde Overdracht (CWO) naar SPF of verzekeraar.

Waarom

Zodat u de informatie heeft om tot een goed overwogen beslissing te komen.

Voor wie

Alle aangeslotenen bij Pensioenfonds SABIC IP (PF SIP).
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TOEKOMSTVISIE SOCIALE PARTNERS 

Film:

Stap 1
Pensioen richt-

leeftijd SPF naar 
67

Stap 2
Pensioen-

overeenkomst 
met vakbonden 

BoZ

Stap 3
Uitvoerings-

overeenkomst 
met SPF

Stap 4
Arbitrage 

PF SIP 

Stap 5 

CWO naar SPF 
en liquidatie

   

Juli 2013 November 2013 December 2013 Maart 2014
Eind 2014

Begin 2015

Eén SABIC Pensioenregeling in Nederland 

Eén SABIC Pensioenfonds in Nederland



COLLECTIEVE WAARDE 
OVERDRACHT

STICHTING PENSIOENFONDS 
SABIC-IP
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BESLUIT COLLECTIEVE WAARDE OVERDRACHT

Per 1 januari 2014 is de uitvoeringsovereenkomst tussen pensioenfonds 

en werkgever beëindigd. Het bestuur van het pensioenfonds heeft 

onderzoek verricht naar wat het beste is voor de deelnemers.

Conclusie

Het is niet wenselijk als ‘slapend fonds’ door te gaan, omdat een slapend 

fonds:

• geen premie-inkomsten meer heeft

• bij financiële crisis geen herstelkracht meer heeft 

• slechts beperkte indexatie mogelijkheden heeft.

Alternatieven voor de deelnemers:

• CWO naar SPF of, in geval van bezwaar

• overdracht naar een verzekeraar.
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BESLUIT COLLECTIEVE WAARDE OVERDRACHT

Het bestuur vindt een CWO naar SPF het beste alternatief omdat:

• SABIC na de CWO een dotatie van € 80 miljoen doet in het nieuwe 

gezamenlijke fonds

• er een hogere indexatiekans is bij het nieuwe fonds

• de medewerkers SABIC IP al pensioen opbouwen bij SPF.

Het bestuur heeft unaniem besloten tot een CWO naar SPF met een 

alternatief voor de deelnemers die op basis van persoonlijke 

overwegingen niet mee over willen. 

De besturen van de beide fondsen hebben alles goed geregeld, met 

bijzondere aandacht voor:

• Bestuurssamenstelling en controle

• Geflex / Gesave.
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Verzekeraar

2013 2014 2015

OVERZICHT IN VOGELVLUCHT

CWO

Opbouw nieuw pensioen

Liquidatie

1 fonds in Nederland

Einde PF SIP
PF SIP

Slapend fonds

SPF

Dotatie WG € 80 mln
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Bestuur (10 leden)

2 BoZ/RDV 2 Limburg

1 BoZ/RDV 1 Limburg

1 BoZ/RDV 1 Limburg

te benoemen door nieuw bestuur

Vier werkgevers

Twee werknemers

Twee pensioengerechtigden

Twee externen

Verantwoordingsorgaan (6 leden) 

Twee werkgevers

Twee werknemers

Twee pensioengerechtigden

1 BoZ/RDV 1 Limburg

1 BoZ/RDV 1 Limburg

1 BoZ/RDV 1 Limburg

Overleg met ondernemingsraden en verenigingen van gepensioneerden is opgestart.
SABIC Limburg omvat ook SABIC Europe en SABIC Capital.

NIEUW BESTUURSMODEL
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WAT GEBEURT ER PRECIES VOOR DE INACTIEVEN?

Naar 

SPF:

Meer informatie

• helpdesk en e-mail 

adres waaraan 

vragen kunnen 

worden gesteld

• Q&A op website
Naar 

verzekeraar:
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WAT GEBEURT ER PRECIES?

Naar 

SPF:

Naar 

verzekeraar:

Meer informatie

• in de vervolgbrief, te 

verwachten rondom 1 

december.

• helpdesk en e-mail 

adres waaraan 

vragen kunnen 

worden gesteld

• Q&A op website



No. 12

GEFLEX / GESAVE

GEFLEX en GESAVE voor flexibele mogelijkheden: eerder met pensioen, hoger 

pensioen, aanvullend nabestaandenpensioen.

Wat er gebeurt met GEFLEX en GESAVE saldi op de CWO datum:

• beleggingen bij Robeco worden verkocht;

• van de opbrengst worden pensioenaanspraken ingekocht bij PF SIP;

• de pensioenaanspraken worden omgezet naar SPF pensioenaanspraken 

of aanspraken bij verzekeraar.

De regeling bij SPF biedt vergelijkbare flexibiliteit als GEFLEX en GESAVE 

GEFLEX &

GESAVE Aanspraken bij PF SIP Aanspraken bij SPF 

of verzekeraar
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LEES BIJLAGE 3 BIJ DE KEUZEBRIEF

Aanspraken PF SIP+ = Aanspraken SPF

Spreekuren en helpdesk voor persoonlijke uitleg!

Eind november / begin december ontvangt u een vervolgbrief met uitleg. 

Kapitaal
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OFFERTE VERZEKERAAR

Het bestuur is een traject opgestart om de groep achterblijvers te kunnen 

onderbrengen bij een verzekeraar en laat zich ondersteunen door externe 

adviseurs uit oogpunt van zorgvuldigheid en om een zo goed mogelijk 

resultaat te boeken voor haar deelnemers.

Nog geen echte offerte:

• het definitieve aanbod kan pas door verzekeraar worden gedaan 

zodra bekend is welke deelnemers daarvoor kiezen 

• rente verandert per dag. 

Het pensioenfonds heeft zich verplicht dat de pensioenaanspraken en 

pensioenrechten van de groep die overgaat naar de verzekeraar niet 

worden gekort zolang PF SIP niet in onderdekking is.
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OFFERTE VERZEKERAAR

90

95

100

105

110

115

Gepensioneerden

50 / 50
Iedereen

Slapers

Samenstelling groep bepaalt hoeveel kan worden ingekocht. Dit gebeurt op 

collectieve basis.
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VERGELIJKING SPF OF VERZEKERAAR

SPF Verzekeraar

Voordeel  €80M

Kans op indexatie 

Kans op korten *

Eén pensioenuitvoerder 

en één regeling

Inspraak

* SPF heeft nog nooit gekort.
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PLANNING

27 december 2014 medio januari 2015 eind januari 2015

Individueel 

bezwaar 

gemaakt ?

Overdracht naar 

verzekeraar

Bestuur onderhandelt met verzekeraars

CWO naar SPF 

per 31-12-2014
NEE

JA
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KEUZE

U HOEFT NIETS TE DOEN ALS U KIEST VOOR DE CWO

Als u NIET mee wenst te gaan naar SPF is van belang:

• U moet een verklaring van bezwaar indienen;

• vóór 27 december 2014 bij TKP/Pensioenfonds ;

• Uw bij het pensioenfonds geregistreerde (huwelijks)partner moet ook 

tekenen!

Hou er rekening mee dat de postbezorging in december 

langer kan duren vanwege de feestdagen.
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BESCHIKBARE INFORMATIE

1. Helpdesk TKP: over de instemmingsbrief of uw individuele 

pensioenrechten. 

Telefoon +31 50 582 79 66 van maandag - vrijdag van 09.00 tot 17.00 

uur of via pensioendesk@tkppensioen.nl.

2. Helpdesk SPF: over uw omgerekende pensioenrechten bij SPF. 

Telefoon +31 45 578 8100 van maandag - vrijdag van 09.00 tot 17.00 

uur of via info.PensioenfondsSABIC@dsm.com.

Voor vragen over SPF en haar pensioenreglement kunt u ook de 

website van SPF raadplegen: www.spf-pensioenen.nl.

Afspraak voor spreekuur kan gemaakt worden per e-mail: 

sabicip.pensioen@sabic-ip.com. 

mailto:pensioendesk@tkppensioen.nl
mailto:info.PensioenfondsSABIC@dsm.com
http://www.spf-pensioenen.nl/
mailto:sabicip.pensioen@sabic-ip.com


SAMENVATTING EN 
AFRONDING

SABIC
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SAMENVATTING

CWO is het beste voor de deelnemers:

• volgens de pensioenfondsen, de werkgever en de sociale partners 

• op basis van ALM-studies en externe adviezen

Redenen:

Door de CWO ontstaat één sterk, gezamenlijk fonds:

• SABIC stort €80 miljoen na de CWO naar SPF voor een sterke start;

• Inspraak is goed geregeld in SPF.

Echter:

Op grond van persoonlijke overwegingen kunt u besluiten niet mee te gaan naar SPF, 

maar naar een verzekeraar. Zo’n besluit betreft niet alleen uzelf, maar ook uw partner 

(partnerpensioen) en mogelijk ook kinderen (wezenpensioen). 

Er is veel informatie via verschillende middelen: maak er gebruik van!
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ONTBINDENDE VOORWAARDE

Stap 1
Pensioen richt-

leeftijd SPF naar 
67

Stap 2
Pensioen-

overeenkomst 
met vakbonden 

BOZ

Stap 3
Uitvoerings-

overeenkomst 
met SPF

Stap 4
Arbitrage 

PF SIP 

Stap 5 

CWO naar SPF 
en liquidatie

Juli 2013
Eind 2014

Begin 2015
November 2013 December 2013

  
Maart 2014



Voorbehoud

CWO contract gesloten door de beide pensioenfondsen en SABIC.

Zorgvuldigheid vraagt om ontbindende voorwaarde in CWO contract in geval:

1. dekkingsgraden op 31 december 2014 meer dan €80 miljoen verschillen (de 

dekkingsgraden moeten gelijk worden gemaakt op moment van overgang).



HANDOUT

CWO
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BESCHIKBARE INFORMATIE

# Inhoud Middelen Wanneer

1 Algemene voorlichting, Q&A Intranet, flyers en beeldschermen doorlopend

2 Helpdesk TKP en SPF Telefoon doorlopend

3 CWO update Intranet doorlopend

4 Keuzebrief deelnemers Brief, incl. bijlagen 14 november

5 Herinnering en toelichting 

keuzebrief

Brief, incl. bijlagen ~ 1 december

6 Voorlichtingssessies CWO Bijeenkomsten 21 - 26 november

7 Spreekuren Spreekkamers 8 - 9 december

1. Helpdesk TKP over de instemmingsbrief of uw individuele pensioenrechten. Telefoon +31 50 582 79 

66 van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur of pensioendesk@tkppensioen.nl

2. Helpdesk SPF over uw omgerekende pensioenrechten bij SPF. Telefoon +31 45 578 8100 van 

maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur of info.PensioenfondsSABIC@dsm.com. Voor 

vragen over SPF en haar pensioenreglement kunt u ook de website van SPF raadplegen op: 

www.spf-pensioenen.nl

3. Afspraak voor spreekuur kan gemaakt worden per e-mail: sabicip.pensioen@sabic-ip.com

mailto:pensioendesk@tkppensioen.nl
mailto:info.PensioenfondsSABIC@dsm.com
http://www.spf-pensioenen.nl/
mailto:sabicip.pensioen@sabic-ip.com
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PROCES COLLECTIEVE WAARDE OVERDRACHT

De CWO naar SPF gebeurt op vrijwillige basis. 

Alle opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten PF SIP worden 

omgezet in aanspraken volgens de SPF regeling. Daardoor: 

• behoud van waarde van de aanspraken;

• begrijpelijker en inzichtelijker;

• vereenvoudiging van de administratie.

Voor hen die dit niet willen, is er een alternatief: 

• na de CWO naar SPF zal het PF SIP liquideren (het verdwijnt);

• zij die individueel bezwaar maken zullen overgaan naar verzekeraar;

• timing: zo snel mogelijk na de CWO overdracht naar SPF;

• de deelnemers houden dezelfde aanspraken, zonder extra kosten.


