Sittard, 10 juni 2009

Geachte mevrouw / heer,

In deze brief geven we u een toelichting op het onlangs vastgestelde percentage dat gebruikt
wordt voor de rentebijschrijving op de inleg en het prepensioenspaarsaldo in de Prepensioenspaarregeling (PPS). Op 31 december 2008 bedroeg uw prepensioenspaarsaldo
EUR …………….
Wijze vaststelling rentevergoeding
Op basis van het PPS-reglement stelt het bestuur van Stichting Pensioenfonds SABIC jaarlijks
de rentevergoeding vast die wordt verleend over het prepensioenspaarsaldo. Het bestuur baseert zich daarbij op de totale beleggingsopbrengst van SPF in het voorafgaande kalenderjaar.
Het vastgestelde percentage wordt vervolgens gehanteerd voor de rentebijschrijving gedurende het tijdvak dat loopt van 1 juli volgend op dat kalenderjaar tot 1 juli van het daaropvolgend
kalenderjaar.
Ter illustratie: de totale beleggingsopbrengst van SPF over het jaar 2007 bedroeg 1,3%. Over
de periode 1 juli 2008 tot 1 juli 2009 is de rentebijschrijving door het bestuur vastgesteld op
1,3%.
Vaststelling rentevergoeding
De kredietcrisis en de ontwikkeling op de financiële markten hebben gezorgd voor een slecht
beleggingsjaar 2008. De totale beleggingsopbrengst van SPF over 2008 was -17,5%. In het
PPS-reglement is rekening gehouden met de mogelijkheid dat de totale beleggingsopbrengst
negatief uitvalt. In zo’n situatie hanteert het bestuur geen negatief percentage maar zet het bestuur de rentevergoeding op nul. Praktisch houdt dit in dat voor de periode 1 juli 2009 tot 1 juli
2010 het percentage rentevergoeding 0% is.
Toekomstige rentevergoeding
In toekomstige jaren waarin de totale beleggingsopbrengst weer positief is, zal het bestuur met
de negatieve beleggingsopbrengst van -17,5% rekening dienen te houden. Dit betekent dat op
een positieve beleggingsopbrengst eerst de negatieve beleggingsopbrengst uit het verleden in
mindering wordt gebracht. Mede gelet op de turbulente financiële markten is het niet mogelijk
in te schatten hoe de beleggingsrendementen van SPF zich zullen ontwikkelen. U moet er rekening mee houden dat het enkele jaren kan gaan duren, voordat er feitelijk weer een rentevergoeding op het saldo en de inleg wordt verleend.
Ter illustratie het volgende fictieve voorbeeld:
Stel in de jaren 2009, 2010 en 2011 is de totale beleggingsopbrengst bij SPF telkens 7%. In totaal over deze jaren dus 21%. Dit betekent dat niet eerder dan over de periode 1 juli 2012 tot 1
juli 2013 weer een rentevergoeding verleend gaat worden (21% minus 17,5% = 3,5%). Tot 1 juli 2012 is de rentevergoeding 0%.
Uiteraard zijn andere scenario’s ook mogelijk en kan het moment waarop weer rentevergoeding
wordt toegekend eerder of later liggen.
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We kunnen ons voorstellen dat u naar aanleiding van het bovenstaande besluit om uw inleg te
beëindigen. U moet dan bedenken dat de kans bestaat dat op de ingangsdatum van de prepensionering de eigen inleg kleiner is dan het schaduwbedrag*. In deze situatie betekent dit dat
de uitkeringshoogte lager is dan de garantie-uitkering**. De concrete bedragen hierover vindt u
terug op het Overzicht aanvullende pensioengegevens 2009. Dit overzicht treft u aan op pagina
3 van het Uniform Pensioen Overzicht (2009) dat u hebt ontvangen.
Als u de inleg verlaagt of stop zet, dan heeft dit mogelijk gevolgen voor een eventuele bijdrage
van de werkgever. Bij uw werkgever kunt u navragen wat deze gevolgen zijn.
Overigens zijn op uw prepensioenspaarsaldo de fiscale pensioenregels van toepassing. Als
gevolg daarvan is het niet mogelijk om het prepensioenspaarsaldo op te vragen om bijvoorbeeld over te hevelen naar een spaarrekening.
Voor vragen of nadere inlichtingen kunt u terecht bij het HR Service Center (telefoon 0464766266 of e-mail: HRM.ServiceDesk@sabic-europe.com)

Met vriendelijke groet,
Namens Stichting Pensioenfonds SABIC,

J.W.J. van den Berg
Voorzitter

G.I.V. Bonte
Secretaris

* Schaduwbedrag: Dit is de vereiste inleg om in aanmerking te komen voor de garantie-uitkering.
** Garantie-uitkering: In de periode van 62- tot 65-jarige leeftijd geldt een gegarandeerde uitkeringshoogte.

