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Organisatie van SPF
Missie van SPF

Wat doet het bestuur?

SPF verzekert op basis van de
Pensioenwet en de door het fonds
vastgestelde pensioenreglementen het
ouderdoms– en arbeidsongeschiktheidspensioen voor werknemers en gewezen
werknemers van SABIC in Nederland. Ook
verzekert SPF de pensioenen voor
nabestaanden van overleden werknemers en
gewezen werknemers. SPF wil dit waarmaken
door een kosteneffectieve en efficiënte
uitvoering en een verantwoord beheer van de
risico’s.

Het bestuur moet het fonds uiteraard
besturen. Hierbij moet het bestuur de
belangen van alle belanghebbenden van het
fonds, zoals de deelnemers, de
pensioengerechtigden, de slapers en de
werkgever steeds op een evenwichtige manier
afwegen.

SPF hecht in haar beleidskeuzes aan
maatschappelijke normen en waarden en wil
daarbij transparant, helder en begrijpelijk zijn in
de communicatie naar belanghebbenden.

Bestuur
Het bestuur van SPF bestaat uit elf
leden. De leden worden benoemd door het
bestuur.
Deze elf leden zijn:
a. vier leden voorgedragen door SABIC;
b. twee leden voorgedragen door de
ondernemingsraden van SABIC;
c. twee leden gekozen uit en door de
pensioengerechtigden;
d. twee externe bestuursprofessionals,
benoemd door het bestuur;
e. één extern lid (onafhankelijk voorzitter),
benoemd door het bestuur.
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Onder het besturen van het fonds vallen onder
meer de volgende taken:
➢ vaststellen en uitvoeren van statuten en
pensioenreglementen van het fonds;
➢ zorgdragen voor het administreren van
opgebouwde pensioenaanspraken van de
deelnemers;
➢ zorgdragen voor het uitbetalen van
opgebouwde pensioenen aan
pensioengerechtigden;
➢ managen van de risico's die verbonden zijn
aan de activiteiten van het fonds;
➢ vaststellen op welke wijze het vermogen van
het fonds wordt belegd en dit uitvoeren;
➢ vaststellen op welke wijze met de
belanghebbenden van het fonds wordt
gecommuniceerd en dit uitvoeren.
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Raad van Toezicht
Op het bestuur wordt toezicht uitgeoefend door
de Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht bestaat uit drie, van het
pensioenfonds onafhankelijke, deskundigen. De
leden van de Raad van Toezicht worden
benoemd door het bestuur en na goedkeuring
door DNB.

Wie zijn de leden van de Raad van Toezicht?

Mevrouw Willeke Ong

Wat doet de Raad van Toezicht?
➢ Toezicht houden op:
- het beleid;
- adequate risicobeheersing;
- evenwichtige belangenafweging.

De heer Stephan
Linnenbank

➢ Adviseren en rapporteren van bevindingen
aan het bestuur.
➢ Mede beleidsbepalend vanwege
goedkeuringsreschten.
➢ Afleggen verantwoording aan het VO en de
werkgever.
De heer Kees Scheepens
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Verantwoordingsorgaan
Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit zes
leden. Van deze zes leden zijn:
a. twee leden aangewezen door SABIC;
b. twee leden gekozen uit en door SABIC
werknemers;
c. twee leden gekozen uit en door de
pensioengerechtigden.

Ook heeft het Verantwoordingsorgaan het recht
advies uit te brengen over onder meer:
➢
➢
➢
➢
➢

Wat doet het Verantwoordingsorgaan?
Aan het Verantwoordingsorgaan moet het
bestuur verantwoording afleggen over het
beleid en de wijze waarop het beleid is
uitgevoerd. Het Verantwoordingsorgaan moet
na afloop van elk jaar daarover een oordeel
geven. Voor het oordeel is doorslaggevend of
het bestuur op een evenwichtige manier de
belangen van alle belanghebbenden heeft
afgewogen.

➢
➢
➢

het beleid inzake beloningen;
de vorm en inrichting van het interne
toezicht;
het vaststellen en wijzigen van een interne
klachten- en geschillenprocedure;
het vaststellen en wijzigen van het
communicatie- en voorlichtingsbeleid;
gehele of gedeeltelijke overdracht van - of
overname van - verplichtingen door het
pensioenfonds;
liquidatie, fusie of splitsing van het
pensioenfonds;
het sluiten, wijzigen of beëindigen van een
uitvoeringsovereenkomst;
het omzetten van het pensioenfonds in een
andere rechtsvorm.

Van links naar rechts: Ed van Lamoen, Rolf van Kouwen, Gerard Tummers, Ben Jonker en Jan Hellings.
Op de foto ontbreekt John van Moorsel (voorzitter).

Brochure Organisatie SPF, versie 22-04-2020

4

Algemeen Bestuur van SPF
Voorgedragen door de werkgever:
De heer G.M.M. Croonen
De heer J.G.M. van Gisbergen
De heer L. Jacobs
De heer A.J. Smit (plaatsvervangend voorzitter)
Voorgedragen door de ondernemingsraden SABIC:
Mevrouw G. Verwoort
De heer R. Schiewer
Gekozen door pensioengerechtigden:
De heer W. Grin
De heer S.P.M. Kaasenbrood
Benoemd door het Bestuur - Onafhankelijk voorzitter:
De heer A. Korteweg
Benoemd door het Bestuur - Bestuursprofessionals:
Mevrouw A. Peters
De heer M.J.E. Roberts

Raad van Toezicht
Mevrouw W.J.J. Ong
De heer S. Linnenbank
De heer L.C.A. Scheepens (voorzitter)

Verantwoordingsorgaan
Aangewezen door de werkgever:
De heer R.T.W. van Kouwen
De heer J.C. van Moorsel (voorzitter)
Gekozen door de ondernemingsraad:
De heer B. Jonker
De heer G.H.A.M.Tummers
Gekozen door pensioengerechtigden:
De heer E.J.H.C. van Lamoen
De heer J.J. Hellings
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Contact
Bij vragen over je pensioen kun je terecht op de
website: www.spf-pensioenen.nl
of bij onze Pension Desk:
tel.: 045 - 5788100
e-mail: info.PensioenfondsSABIC@dsm.com

Disclaimer
De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te
Sittard (het ‘pensioenfonds’) is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen
onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend bedoeld om deelnemers algemene
informatie te verstrekken. De gegeven informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn,
echter het gebruik van de informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker. Noch de
uitvoerder (zijnde DSM Pension Services B.V.), noch het pensioenfonds aanvaardt enige
aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden in de
informatie, of voor schade ontstaan in verband met het gebruiken, het afgaan op of verspreiden
van de informatie. Rechten kunnen uitsluitend worden ontleend aan het voor de deelnemer
geldende pensioenreglement.
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