
ADDENDUM UITVOERINGSOVEREENKOMST 2019-2023 

INZAKE DE AANSLUITING VAN  

SHPP B.V., SHPP SALES B.V. & SHPP GLOBAL TECHNOLOGIES B.V. 

 

PARTIJEN: 

I. STICHTING PENSIOENFONDS SABIC, gevestigd te Heerlen en kantoorhoudend te 

(6411TE) Heerlen, aan Het Overloon 1 en ingeschreven in het Handelsregister van de 

Kamer van Koophandel onder dossiernummer 14076811, hierna te noemen de 

"Stichting"; 

II. SABIC INNOVATIVE PLASTICS B.V., een besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid naar Nederlands recht, gevestigd te Bergen op Zoom en 

kantoorhoudende te (4612PX) Bergen op Zoom, Plasticslaan 1 en ingeschreven in het 

Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 20079272; 

III. SABIC GLOBAL TECHNOLOGIES B.V. (voorheen SABIC INNOVATIVE PLASTICS  

IP B.V.), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands 

recht, gevestigd te Bergen op Zoom en kantoorhoudende te (4612PX) Bergen op Zoom, 

Plasticslaan 1 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel 

onder dossiernummer 14095340; 

IV. SABIC EUROPE B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar 

Nederlands recht, gevestigd te Sittard en kantoorhoudende te (6135LD) Sittard, 

Europaboulevard 1 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van 

Koophandel onder dossiernummer 14073237; 

V. SABIC LIMBURG B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

naar Nederlands recht, gevestigd te Sittard en kantoorhoudende te (6135LD) Sittard, 

Europaboulevard 1 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van 

Koophandel onder dossiernummer 14072225; 

VI. SABIC CAPITAL B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar 

Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1077XV) 

Amsterdam, Zuidplein 216 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van 

Koophandel onder dossiernummer 14105349; 

VII. SHPP B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar 

Nederlands recht, gevestigd te Bergen op Zoom en kantoorhoudende te (4612PX) 

Bergen op Zoom, Plasticslaan 1 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer 

van Koophandel onder dossiernummer 74096435; 
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VIII. SHPP Sales B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar 

Nederlands recht, gevestigd te Bergen op Zoom en kantoorhoudende te (4612PX) 

Bergen op Zoom, Plasticslaan 1 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer 

van Koophandel onder dossiernummer 74074458; en 

IX. SHPP GLOBAL TECHNOLOGIES B.V., een besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid naar Nederlands recht, gevestigd te Bergen op Zoom en 

kantoorhoudende te (4612PX) Bergen op Zoom, Plasticslaan 1 en ingeschreven in het 

Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 74291726; 

 

Partijen hierna gezamenlijk te noemen "Partijen" en ieder afzonderlijk "Partij". 

Partijen II t/m IX hierna gezamenlijk te noemen "Werkgevers".  

 

OVERWEGENDE DAT: 

A. de Werkgevers II tot en met VI gezamenlijk met werknemers in dienst van de Werkgevers 

II tot en met VI één en dezelfde collectieve pensioenovereenkomst hebben gesloten 

ingaande 1 januari 2019 die bij de Stichting per 1 januari 2019 is ondergebracht;  

B. de Werkgevers II tot en met VI met de Stichting een uitvoeringsovereenkomst zijn 

overeengekomen op 31 december 2018 ter uitvoering van de collectieve 

pensioenovereenkomst ("de Uitvoeringsovereenkomst");  

C. Bij brief van 5 augustus 2019 is de Stichting verzocht ook de pensioenovereenkomst, 

die gelijkluidend is aan de pensioenovereenkomst van de overige Werkgevers, van drie 

nieuwe SABIC-entiteiten uit te voeren (Werkgevers VII, VIII en IX); 

D. De Stichting het verzoek bedoeld in overweging C. positief heeft beoordeeld en Partijen 

de hieruit voortvloeiende wederzijdse rechten en verplichtingen in een addendum op de 

Uitvoeringsovereenkomst (“het Addendum”) wensen vast te leggen; en 

E. Partijen van de gelegenheid gebruik maken om de uitwisseling van de zakelijke e-

mailadressen ten behoeve van de pensioencommunicatie door de Stichting vast te 

leggen.  

VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN: 

1. VERPLICHTINGEN VAN DE STICHTING EN DE WERKGEVERS 

1.1. Werkgevers VII, VIII en IX treden hierbij per 1 november 2020 toe tot de 

Uitvoeringsovereenkomst en gelden derhalve als Werkgevers in de zin van die 

Uitvoeringsovereenkomst. Werkgevers VII, VIII en IX verklaren de 

Uitvoeringsovereenkomst te hebben ontvangen en akkoord te gaan met de inhoud 

daarvan. De Stichting en de Werkgevers II tot en met VI aanvaarden hierbij de toetreding 

van Werkgevers VII, VIII en IX beschreven in de eerste volzin van dit artikellid. 
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1.2. De Stichting verplicht zich hierbij in aanvulling op de Uitvoeringsovereenkomst jegens 

de Werkgevers VII, VIII en IX tot uitvoering van de Pensioenovereenkomst zoals 

neergelegd in het Pensioenreglement, het Nettopensioenreglement en het 

Prepensioenspaarreglement van de Stichting, welke verplichting de Werkgevers VII, VIII 

en IX hierbij aanvaarden.  

1.3. De Werkgevers VII, VIII en IX verplichten zich hierbij tot betaling van de in de 

Uitvoeringsovereenkomst overeengekomen bijdragen en overigens tot nakoming van de 

verplichtingen die uit hoofde van de Uitvoeringsovereenkomst op de Werkgevers VII, 

VIII en IX rusten, welke verplichting de Stichting hierbij aanvaardt. 

1.4. Het bepaalde in de Uitvoeringsovereenkomst zoals die luidt op 31 oktober 2020 is 

onverkort en volledig van overeenkomstige toepassing op Werkgevers VII, VIII en IX. 

Dat impliceert onder andere, maar niet uitsluitend, dat: 

a. De Werkgevers VII, VIII en IX naast de aansprakelijkheid voor de eigen 

verplichtingen uit hoofde van de Uitvoeringsovereenkomst, zich hierbij 

onherroepelijk jegens de Stichting verbinden tot hoofdelijk aansprakelijke 

schuldenaar voor de nakoming en betaling van alle bestaande en toekomstige 

verplichtingen van de overige Werkgevers uit hoofde van de 

Uitvoeringsovereenkomst.  

b. De Werkgevers II tot en met VI in aanvulling op de Uitvoeringsovereenkomst naast 

de aansprakelijkheid voor de eigen verplichtingen uit hoofde van de 

Uitvoeringsovereenkomst, zich hierbij onherroepelijk jegens de Stichting verbinden 

tot hoofdelijk aansprakelijke schuldenaar voor de nakoming en betaling van alle 

bestaande en toekomstige verplichtingen van de Werkgevers VII, VIII en IX uit 

hoofde van de Uitvoeringsovereenkomst. 

2. OVERIGE WIJZIGINGEN UITVOERINGSOVEREENKOMST 

2.1. Artikel 5.1 van de Uitvoeringsovereenkomst komt per 1 november 2020 als volgt te luiden: 

5.1 Onverminderd Artikel 2.4 zijn de Werkgevers onverwijld maar uiterlijk binnen 30 

dagen na aanvang, wijziging of mutatie van het dienstverband verplicht hun werknemers 

waarop de Pensioenovereenkomst van toepassing is bij indiensttreding als Deelnemer 

aan te melden bij de Stichting en Deelnemers bij uitdiensttreding af te melden en in ieder 

geval de volgende voor de uitvoering benodigde gegevens (en vervolgens eventuele 

mutaties in deze gegevens) aan de Stichting te leveren: 

a. naam; 

b. adres; 

c. geboortedatum; 

d. Burgerservicenummer; 

e. personeelsnummer; 

f. salarisgegevens, waaronder, maar niet beperkt tot, een opgave van de 

Pensioengevende loonbestanddelen bedoeld in Nettopensioenreglement; 

g. ziekte; 

h. de zakelijke e-mailadressen van de werknemers in dienst bij de Werkgevers. 
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i. het moment waarop een deelnemer start met deelname aan de vrijwillige 

Nettopensioenregeling; en 

 j. alle overige relevante gegevens om een pensioenaanspraak te kunnen 

vaststellen. 

3. INWERKINGTREDING EN LOOPTIJD 

3.1. Dit Addendum treedt in werking met ingang van 1 november 2020 en maakt onderdeel 

uit van de Uitvoeringsovereenkomst van de Stichting zoals deze op 1 november 2020 

en daarna geldt en kent, met uitzondering van de datum van inwerkingtreding, een 

gelijke resterende looptijd als de Uitvoeringsovereenkomst. 

 

STICHTING PENSIOENFONDS SABIC 

  

L.A. Korteweg A.J. Smit 

Voorzitter Plv. Voorzitter 

 

SABIC INNOVATIVE PLASTICS B.V. SABIC GLOBAL TECHNOLOGIES B.V. 

  

R.F.P. Bosch T.G. Brierley 

Bestuurder Director 

 

SABIC EUROPE B.V. 

  

M.L. Williams E.S. Pérez-Cejuela Revuelta 

Managing Director Managing Director 

 

SABIC LIMBURG B.V. 

  

J. Bruijnooge J.B.M. Verhappen 

Bestuurder Bestuurder 

 

SABIC CAPITAL B.V. 

  

T.G. Brierley  

Managing Director  
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SHPP B.V. SHPP Sales B.V. 

  

L.C. Govaerts J.G. van der Stoop 

Bestuurder Bestuurder 

 

SHPP Global Technologies B.V.  

  

B.J.P. Jansen  

Bestuurder  
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