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Geachte heer, mevrouw,
Wij zijn verheugd u te kunnen meedelen dat de collectieve waardeoverdracht tussen de pensioenfondsen
SPF en SABIC-IP per 31 december 2014 heeft plaatsgevonden. Slechts een gering aantal deelnemers in
Pensioenfonds SABIC-IP heeft aangegeven niet mee te gaan naar de gezamenlijke pensioenregeling die
bij SPF wordt ondergebracht. Dat betekent dat de pensioengelden van bijna alle deelnemers van
Pensioenfonds SABIC-IP zijn overgeheveld naar SPF.
Door de collectieve waardeoverdracht van nagenoeg alle deelnemers van Pensioenfonds SABIC-IP is er
één groot sterk pensioenfonds ontstaan voor alle werknemers en alle voormalige werknemers van SABIC
in Nederland. Om de financiële situatie, en daarmee ook de dekkingsgraad, van het gezamenlijke fonds
verder te versterken heeft de werkgever SABIC een bedrag van 80 miljoen euro toegezegd aan SPF. Dit is
goed voor álle deelnemers in het fonds. Het gezamenlijke fonds heeft per 31 december 2014 een
vermogen van circa 2,1 miljard euro en telt circa 7.850 deelnemers.
Inmiddels zijn er door de werkgever collega’s genomineerd voor de werkgeversvertegenwoordiging in het
nieuwe bestuur en het nieuwe verantwoordingsorgaan. De Ondernemingsraden hebben eveneens
vertegenwoordigers voor de werknemers in het nieuwe bestuur voorgedragen. Ook zijn verkiezingen
uitgeschreven voor vertegenwoordigers van de gepensioneerden in het bestuur en voor
vertegenwoordigers van zowel actieven als gepensioneerden in het nieuwe verantwoordingsorgaan.
Hierdoor worden alle groepen van belanghebbenden in het nieuwe bestuur en het nieuwe
verantwoordingsorgaan evenredig vertegenwoordigd.
De betrokken deelnemers ontvangen uiterlijk in juni een brief die een overzicht zal bevatten hoe de
individuele aanspraken zoals die waren opgebouwd bij Pensioenfonds SABIC-IP definitief zijn omgerekend
naar gelijkwaardige aanspraken bij SPF. Voor de deelnemers met een uitkering zal de pensioenbetaling
vanaf maart 2015 door SPF worden uitgevoerd. Zij ontvangen niet het eerder vermelde overzicht maar
ontvangen in maart een betalingsspecificatie.
Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen of wenst u
nadere toelichting op deze brief, dan kunt u via het boven deze brief vermelde telefoonnummer of
e-mailadres contact opnemen.
Namens het bestuur van SPF,
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