maart 2015

Nieuwsbrief
Collectieve waardeoverdracht een feit

Zoals reeds eerder op diverse plaatsen is medegedeeld, heeft per
31 december 2014 de Collectieve Waarde Overdracht (CWO) tussen
de pensioenfondsen SPF en SABIC-IP plaatsgevonden. Daarmee is
er één pensioenfonds voor SABIC in Nederland ontstaan.

Deelnemers van
voormalig pensioenfonds
SABIC-IP

Door de Collectieve Waarde Overdracht 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 conform de vereisten van De
Nederlandsche Bank, van het gezamenlijke fonds te versterken heeft
de werkgever SABIC éénmalig een bedrag van 80 miljoen euro
gestort in SPF. Dit is goed voor álle deelnemers in het fonds. Het
gezamenlijke fonds heeft een vermogen van circa 2,3 miljard euro en
telt circa 7.850 deelnemers.

Alle deelnemers van het
voormalig pensioenfonds
SABIC-IP ontvangen uiterlijk in
juni, een brief van SPF waarin
staat welke pensioenaanspraken
zij hebben bij SPF. Daarna zal
SPF de Uniforme
Pensioenoverzichten (UPO’s)
sturen naar de actieve en de
arbeidsongeschikte deelnemers.
Zij kunnen vanaf dat moment alle
post van SPF digitaal inzien via
’Mijn Pensioen’ op de website
van SPF. Voor de actieve
deelnemers geldt verder dat zij
na ontvangst van het UPO ook
toegang krijgen tot de
pensioenplanner.

Inmiddels zijn er door de werkgever collega’s voorgedragen 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 gehouden voor
vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden in het bestuur en
voor vertegenwoordigers van zowel actieven als
pensioengerechtigden in het nieuwe Verantwoordingsorgaan.
Hierdoor worden alle groepen van belanghebbenden in het nieuwe
bestuur en het nieuwe Verantwoordingsorgaan evenredig
vertegenwoordigd. Het bestuur van SPF heeft de voorgedragen en
verkozen kandidaten voor het bestuur inmiddels benoemd, onder
voorbehoud van de toestemming van De Nederlandsche Bank. De
voorgedragen en gekozen leden van het Verantwoordingsorgaan zijn
op 26 februari definitief benoemd.

Pensioengerechtigden afkomstig
van het pensioenfonds SABIC-IP
ontvangen vanaf maart hun
pensioenuitkering van SPF. Zij
kunnen vanaf mei alle post van
SPF, digitaal inzien via ’Mijn
Pensioen’ op de website van
SPF. Dit laatste geldt voor de
slapers vanaf juni. Zie daarvoor
het artikel over ‘SPF Post digitaal’
elders in deze nieuwsbrief.
De pensioengerechtigden en
slapers gaan hun eerste UPO
van SPF (met de eindstand 2015)
in 2016 ontvangen.

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.

Nieuwe gezichten in bestuur en Verantwoordingsorgaan van SPF
De recente voordrachten en verkiezingen voor bestuursleden en leden van het Verantwoordingsorgaan
leveren de volgende ‘nieuwe’ gezichten op voor het nieuwe bestuur en het nieuwe
Verantwoordingsorgaan.
Jo Mastenbroek

Willem Grin
Namens de pensioengerechtigden van SABIC in het
bestuur.

Namens de pensioengerechtigden van SABIC-IP in het
bestuur.

Jo Mastenbroek zat sinds
2008 in het Verantwoordingsorgaan van SPF als plaats
vervangend voorzitter.

Willem Grin is onder meer
bestuurslid (vice-voorzitter)
van pensioenfonds SABIC-IP
en was lid van het
Verantwoordingsorgaan
(2008 - 2010).

René Witjes

Jos van Gisbergen

Namens werknemers SABICIP in het bestuur.

Namens werkgever SABICIP in het bestuur.

René Witjes is sinds 2011 (als
secretaris) lid van de ondernemingsraad van SABIC-IP.

Jos van Gisbergen is vanaf
2008 bestuurslid van
pensioenfonds SABIC-IP.

Arthur Smit

Paul Eijsbouts

Namens werkgever
SABIC-IP in het bestuur.

Namens de werknemers van
SABIC-IP in het Verantwoordingsorgaan

Arthur Smit was directeur
van de pensioenfonds
SABIC-IP (2010-2013). In
2013 en 2014 adviseerde en ondersteunde hij
de pensioenfondsen en werkgevers in Nederland bij de transitie naar één pensioenfonds
voor SABIC

Paul Eijsbouts werd in 2011
lid en later voorzitter van de
Deelnemersraad van pensioenfonds SABIC-IP
en is vanaf juli 2014 lid van het Verantwoordingsorgaan van pensioenfonds SABIC-IP.

Olaf Tant

Theo van den Elshout

Namens de pensioengerechtigden van SABIC IP in het
Verantwoordingsorgaan.

Namens de werkgever
SABIC-IP in het Verantwoordingsorgaan.

Olaf Tant was onder meer lid
van de Deelnemersraad van
pensioenfonds SABIC IP (2012 - 2014),
voorzitter van de Vereniging van
Gepensioneerden van SABIC-IP (2012 - heden)
en is lid (secretaris) van het Verantwoordingsorgaan van pensioenfonds SABIC-IP.

Theo van den Elshout is lid
van het Verantwoordingsorgaan van pensioenfonds
SABIC-IP.

Dekkingsgraad SPF
pas weer in april
bekendgemaakt
SPF publiceert altijd enkele
weken na het einde van een
kwartaal de dekkingsgraad op
de website. In januari had dat
normaal gesproken ook moeten
gebeuren. In verband met het
samengaan van SPF en
pensioenfonds SABIC-IP was
dat echter extra gecompliceerd.
Gelden en vermogen moeten
worden overgedragen van het
ene fonds naar het andere
fonds. Allerlei financiële
handelingen moeten door
verschillende instanties
(bijvoorbeeld accountants)
worden gecontroleerd. De
Nederlandsche Bank (DNB)
moet goedkeuring geven. Ook
de werkgever heeft de
afgelopen weken nog éénmalig
een grote som geld
overgemaakt om het nieuwe
fonds financieel sterk te maken.
Deze en andere zaken die in de
eerste maanden van dit jaar
speelden, hebben gevolgen
voor de dekkingsgraad. Daar
kwam nog bij dat de overheid
voorschrijft dat de
dekkingsgraad op 1 januari
2015 anders berekend moet
worden dan de dekkingsgraad
tot nog toe.
Dat alles heeft het bestuur van
SPF doen besluiten om geen
dekkingsgraad te publiceren.
Dat zal in de loop van april
gebeuren.

Blijvers en vertrekkers
Een aantal bestuursleden en leden van het Verantwoordingsorgaan
keert niet meer terug in de organen van SPF. Het bestuur heeft
deze leden inmiddels bedankt voor hun inzet voor het
pensioenfonds in de afgelopen jaren. Het ging daarbij om de
bestuursleden Frans Noteborn, Robert Tielens, Maurice Pelsers,
Jos Visser en Eric Hogenboom. De bestuursleden die terugkeren in
het bestuur zijn: Eric Dorn, Guido Croonen, Giselle Verwoort,
Cor van der Sluis en Dries Nagtegaal.
Bij het Verantwoordingsorgaan keerden Miranda Soons, Jo
Mastenbroek en Robert Adriaansens niet meer terug. De VO-leden
die terugkeren in het Verantwoordingsorgaan zijn: Jan Coenen,
John van Moorsel en Gerard Tummers.

Deelnemersbijeenkomsten pensioenfonds SPF

Tijdens de jaarlijkse deelnemersbijeenkomsten informeert het
bestuur van SPF de actieve deelnemers en de
pensioengerechtigden van het fonds over de actuele zaken rond de
pensioenen van SPF. De deelnemersbijeenkomsten die normaal
aan het einde van het jaar gehouden worden, zijn in 2014 uitgesteld
naar 2015. Dit in verband met de Collectieve Waarde Overdracht
(CWO) van pensioenfonds SABIC-IP naar pensioenfonds SPF
evenals het feit dat lange tijd niet duidelijk was hoe de
pensioenregeling van SPF met ingang van 1 januari 2015 zou
wijzigen.
De bijeenkomsten worden begin april gehouden op de volgende
plaatsen en tijden:
Woensdag 1 april
Donderdag 2 april
Dinsdag 7 april
Dinsdag 7 april
Woensdag 8 april
Woensdag 8 april

16.00 uur tot 17.30 uur Bergen op Zoom
(Auditorium in ADC-gebouw)
15.00 uur tot 16.30 uur Geleen
(Kantine 1, bij Gate 7)
16.00 uur tot 17.30 uur Bergen op Zoom
(Auditorium in ADC-gebouw)
19.00 uur tot 21.30 uur Ossendrecht
(De Volksabdij, O.L.V. ter Duinenlaan 199)
15.00 uur tot 16.30 uur Geleen
(Kantine 1 bij Gate 7)
19.00 uur tot 21.30 uur Sittard
(Fortuna stadion, Milaanstraat 120)

Wij hopen je te mogen verwelkomen op een van deze
bijeenkomsten.

Post van SPF sneller
en gemakkelijker via
‘SPF-Post digitaal’
Je kunt post van SPF sneller en
gemakkelijker bekijken en
beheren. Deelnemers,
pensioengerechtigden en
slapers van SPF kunnen kiezen
voor actuele, digitale informatie.
Via e-mail krijg je een seintje als
SPF nieuwe post voor jou
beschikbaar heeft. Je gaat dan
met één muisklik naar de
inlogpagina van ‘Mijn pensioen’
op de website van SPF. Daar
staat de digitale post voor je
klaar in de vorm van een pdfdocument.
Kies je voor SPF Post-digitaal
dan ontvang je je Uniform
pensioenoverzicht (UPO),
brieven en andere
pensioeninformatie niet langer
op papier.
SPF Post-digitaal in drie
stappen
1. Log in met je DigiD (of bij
geen DigiD: inloggegevens)
op ‘Mijn pensioen’ op de
website van SPF.
2. Ga naar ‘Mijn gegevens’ en
klik daar op ‘SPF Postdigitaal’. Geef hier je emailadres op en vink aan dat
je akkoord gaat met digitale
verzending van aan jou
gerichte pensioeninformatie.
3. Je krijgt voortaan een e-mail
als er SPF-post voor je klaar
staat in ‘Mijn pensioen’ op de
website van SPF.
Voor meer informatie over
SPF Post-digitaal van SPF klik
hier voor de speciale
nieuwsbrief over SPF Postdigitaal.

Piet en Sanne gaan trouwen
Piet die bij SABIC werkt en
Sanne hebben besloten om te
trouwen. Voor hun pensioen
hoeven ze dan niet veel te
doen. Als Piet en Sanne
trouwen, ontvangt het
pensioenfonds van SABIC via
de Basisregistratie Personen
(de vroegere Gemeentelijke
Basisadministratie) daarvan
meteen bericht. Zouden zij in
het buitenland wonen en in het
buitenland trouwen, dan
moeten ze wel iets doen. Dan
is het nodig dat ze een kopie van hun huwelijksakte opsturen naar
SPF.
Piet en Sanne hebben er nog over gedacht om niet te trouwen,
maar hun partnerschap te laten registreren bij de Burgerlijke
Stand. Ook in dat geval hadden ze niets hoeven te doen. Hun
gegevens zouden dan weer via de Basisregistratie Personen bij
SPF zijn terecht gekomen. In dat geval hadden zij dezelfde
(pensioen)rechten gehad als gehuwden.

Pensioengebeurtenissen
Als ze getrouwd zijn, moeten Piet en Sanne zich er wel van
bewust zijn dat een scheiding grote gevolgen heeft voor het
opgebouwde pensioen. Zij hebben bij scheiding namelijk beiden
recht op een deel van het opgebouwde pensioen.
Als Piet en Sanne kinderen krijgen, zijn die kinderen automatisch
meeverzekerd. Zou een van hen of zouden ze beiden overlijden,
dan hebben hun kinderen tot een bepaalde leeftijd recht op
Wezenpensioen van SPF.
Meer informatie is te vinden in de brochure ‘Trouwen en
samenwonen’ op de website van SPF
(www.spf-pensioenen.nl).

