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English below 

 

Reglement opleidingsfonds, financiële foto en 

employabilityscan 2018-2019 SABIC Limburg BV 

 
Aanleiding 

Bij de onderhandelingen over de Collectieve Arbeidsovereenkomst SABIC Limburg 

BV van 01 juli 2018 tot 01 juli 2019 hebben sociale partners afgesproken dat de 

werkgever de afspraken met betrekking tot het opleidingsfonds verlengd en 

uitbreidt met de mogelijkheden om gebruik te maken van een financiële foto en 

employabilityscan. Ten behoeve van het opleidingsfonds voor medewerkers van 

SABIC Limburg BV alsmede voor een financiële foto en een employabilityscan stelt 

SABIC €200.000,- ter beschikking gedurende de looptijd van deze cao. Dit fonds zal 

door de Ondernemingsraad SABIC Limburg BV worden beheerd. 

 
1. Looptijd 

2. Bekendmaking 

3. Definities 

4. Beheer 

5. Criteria 

6. Categorie indeling opleidingen 

7. Voorwaarden 

8. Aanvragen en contact 
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1. Looptijd 

Dit reglement geldt voor het tijdvak van 01 juli 2018 tot 01 juli 2019. 

 

2. Bekendmaking 

Dit reglement wordt aan de medewerkers bekend gemaakt door middel van 

publicatie via het intranet van SABIC Limburg BV. 

 

3. Definities 

In dit reglement wordt verstaan onder: 

o De werkgever; SABIC Limburg BV, gevestigd te Sittard. 

o de sociale partners; de vakorganisaties en de werkgever die Collectieve  

Arbeidsovereenkomst hebben getekend. 

o De Ondernemingsraad; Ondernemingsraad SABIC Limburg BV. 

o de medewerker; degene die een arbeidsovereenkomst heeft met  

SABIC Limburg BV. 

o Het fonds; het opleidingsfonds SABIC Limburg BV. 

o De commissie: de commissie opleidingsfonds SABIC Limburg BV. 

o Kosten; lesgeld, collegegeld, verplicht gesteld studiemateriaal, 

examenkosten een en ander op basis van het bewijs van inschrijving van het 

erkende opleidingsinstituut, kosten financiële foto, kosten employability 

scan.  

 

4. Beheer 

Het beheer van het fonds en de toetsing van de aanvragen zijn in handen van de 

commissie bestaande uit voorzitter, secretaris en ambtelijk secretaris OR. 

 

5. Criteria 

De aangevraagde opleidingen worden door de commissie getoetst aan: 

o Een volledig ingevuld digitaal aanvraagformulier. 

o Een met argumenten onderbouwde aanvraag. 

o Een bewijs van inschrijving en factuur van het erkende opleidingsinstituut.  

  

De aangevraagde employabilityscan wordt door de commissie getoetst aan: 

o Een volledig ingevuld aanvraagformulier. 

 

De aangevraagde financiële foto wordt door de commissie getoetst aan 

o Een volledig ingevuld aanvraagformulier. 

 
6. Categorie indeling opleidingen 

De commissie toetst de aanvraag en kent deze een categorie toe die betrekking 

heeft op de vergoeding van de kosten. 
Categorie 1. 

 Argumentatie: de opleiding is gericht op het genereren van toekomstig inkomen 

 SABIC HR Operations maakt het totaalbedrag over naar het erkende 

opleidingsinstituut uit het opleidingsfonds. 

 Het bedrag is volgens de toetsingscriteria niet belastingplichtig. 

 Mocht de fiscus achteraf besluiten dat deze opleiding toch belastingplichtig is, valt de 

opleiding onder categorie 2 en is de afhandeling hiervan een zaak tussen fiscus en 

medewerker. 
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Categorie 2. 

 Argumentatie: de opleiding is niet gericht op toekomstig inkomen, wordt door de 

fiscus gezien als loon in natura en is daarmee belastingplichtig. 

 SABIC HR Operations maakt het totaalbedrag over naar het erkende 

opleidingsinstituut uit het opleidingsfonds. 

 Het bedrag is volgens de toetsingscriteria belastingplichtig; SABIC HR Operations zal 

het gedeelte loonbelasting (42% of 52% afhankelijk van de hoogte van het inkomen) 

inhouden op het salaris van de medewerker. Inhouding geschiedt na overleg tussen 

het HR Operations en de medewerker. 

Categorie 3. 

 Argumentatie: de opleiding is gericht op persoonlijke ontwikkeling in het kader van 

IPM (in huidige en/of toekomstig functie) 

 SABIC HR Operations maakt het totaalbedrag over naar het erkende 

opleidingsinstituut uit het opleidingsfondsfonds 

 Omdat deze opleiding plaatsvindt in het kader van IPM: 

o Zal de medewerker dit aankaarten in een IPM gesprek met de manager. 

o Zal SABIC HR Operations het totaalbedrag terugstorten in het fonds en ten 

laste boeken van het betreffende afdelingsbudget indien de manager er na 

een verzoek daartoe van de medewerker alsnog in toestemt dat de kosten 

voor rekening van het afdelingsbudget komen. 

 

7. Voorwaarden 

o Het budget van €200.000,- zal evenredig verdeeld worden over de 

employabilityscan, financiële foto en opleidingsbudget zijnde €66.667,- per 

onderdeel. 

o In januari 2019 zal een eventuele herverdeling van het budget worden besproken 

door de sociale partners met als doel het budget zo efficiënt mogelijk te 

gebruiken. 

o Toewijzing van het budget wordt op basis van datum aanvraag gedaan waarbij 

de eerdere aanvragen voorrang hebben op latere aanvragen. 

 

Opleidingsbudget 

o De kosten van de opleiding worden door het HR Operations overgemaakt naar 

het erkende opleidingsinstituut en niet naar de medewerker zelf. 

o Nieuwe aanvragen blijven een half jaar geregistreerd staan, mocht de 

medewerker na deze tijd nog geen bewijs van inschrijving en factuur hebben 

gestuurd, dan krijgt de medewerker eerst een herinnering. Als daar geen reactie 

op volgt wordt de aanvraag verwijderd uit het systeem.  

o Medewerkers kunnen alleen een opleiding volgen bij een erkend 

opleidingsinstituut in Nederland, België en Duitsland. 

o Medewerkers kunnen alleen in aanmerking komen voor een vergoeding van een 

opleiding die door een erkend opleidingsinstituut wordt gegeven, die niet al door 

SABIC Limburg BV wordt betaald. 

o De medewerker zal het fonds een terugkoppeling geven over het resultaat van de 

gevolgde opleiding, door het overhandigen van het bewijs van deelname of een 

kopie van het certificaat. 

o De benodigde studietijd komt voor rekening van de medewerker. 

o De hoogte van de eenmalige vergoeding is maximaal € 2.000 per medewerker 

gedurende de looptijd van het fonds.  

o Bij fraude is het nalevingbeleid van SABIC Limburg BV van toepassing. 
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o De commissie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade en kosten 

die, direct of indirect, het gevolg zijn van deelname aan het fonds gefinancierde 

opleidingen of cursussen.  

o De Manager HR Site Geleen neemt plaats in de commissie als een van de drie 

commissieleden zelf een aanvraag indient voor het volgen van een opleiding. 

 

Employability scan 

o Medewerkers kunnen alleen een employabilityscan doen bij het door SABIC 

Limburg BV aangewezen erkende instituut. 

o De kosten voor de employabilityscan worden door HR Operations naar het 

erkende instituut overgemaakt en niet naar de medewerker zelf. 

o Alle medewerkers komen 1x per 5 jaar in aanmerking voor een employability scan.  

o De benodigde tijd voor de employability scan komt voor rekening van de 

medewerker. 

o Een employability scan bij het erkende instituut wordt betaald door SABIC 

Limburg BV, eventuele extra opties komen voor rekening van de medewerker zelf. 

o De commissie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade en kosten 

die, direct of indirect, het gevolg zijn van deelname aan employability scan. 

 

Financiële foto 

o Medewerkers kunnen alleen een financiële foto laten maken bij het door SABIC 

Limburg BV aangewezen erkende instituut. 

o De kosten voor de financiële foto worden door HR Operations direct naar het 

erkende instituut overgemaakt en niet naar de medewerker zelf. 

o Alle medewerkers komen 1x per 5 jaar in aanmerking voor een financiële foto. 

o De benodigde tijd voor de financiële foto komt voor rekening van de medewerker. 

o Een financiële foto bij het erkende instituut wordt betaald door SABIC Limburg 

BV, eventuele extra opties zijn voor rekening van de medewerker zelf. 

o De commissie aanvaard geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade en kosten 

die, direct of indirect, het gevolg zijn van deelname aan de financiële foto. 

 

8. Aanvragen en contact 

De aanvragen voor te volgen opleidingen, de financiële foto en de 

employabilityscan moeten digitaal worden ingediend via de digitale versie van 

het aanvraagformulier wat te vinden is op de intranetsite van de OR, onder tab 

Actueel/Current. 

 

Het bewijs van inschrijving en de factuur van het erkende opleidingsinstituut 

moeten naar ORLIMBURG@SABIC.com worden gestuurd. 

 

De aanvraag wordt niet in behandeling genomen als: 

o Het digitale aanvraagformulier niet volledig ingevuld is; 

o In geval van opleiding, training of cursus: het bewijs van inschrijving en de 

factuur van het erkende opleidingsinstituut niet zijn bijgevoegd. 
 

Vragen kunnen gesteld worden door een mail te sturen naar 

ORLIMBURG@SABIC.com 

  

http://intranet.europe.sabic.com/dpc/OR%20SABIC%20EPC/OR%20Sabic%20Limburg%20bv/index.htm
mailto:ORLIMBURG@SABIC.com
mailto:ORLIMBURG@SABIC.com
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Regulations for the Training Fund, Financial Photograph and 

Employability Scan 2018-2019 SABIC Limburg BV 

 
Introduction 

During the negotiations regarding the Collective Labor Agreement of SABIC Limburg 

BV for the period between July 1, 2018 and July 1, 2019, the parties have agreed that 

the employer will add a financial photo and an employability scan to the already 

available training fund. SABIC will make € 200,000 available to SABIC Limburg BV 

employees to be used for the training fund for SABIC Limburg BV employees as well 

as for the financial photo and the employability scan during the term of this 

collective labor agreement. The SABIC Limburg BV Works Council will manage this 

fund. 

 

 

1. Term 

2. Announcement 

3. Definitions 

4. Administration 

5. Criteria 

6. Category classification 

7. Terms and conditions 

8. Applications and contact details 

9. Flow chart 
 

 

  



 

 

Page 6 of 9 

 

Classification: Confidential 

1. Term 

These regulations will be effective for the period between July 1, 2018 and July 1, 

2019. 

 

2. Announcement 

The Works Council SABIC Limburg BV publishes these regulations on their intranet 

site. 

 

3. Definitions 

In these regulations, the terms are defined as follows: 

o The employer: SABIC Limburg BV, having its registered office in Sittard 

o The social partners: the labor unions and the employer who have signed this 

Collective Labor Agreement 

o The Works Council: the SABIC Limburg BV Works Council 

o The employee: the person having a contract of employment with SABIC 

Limburg BV 

o The fund: the SABIC Limburg training fund 

o The committee: the SABIC Limburg BV training fund committee 

o Costs: tuition fees, obligatory study materials, exam fees, all on the basis of 

proof of registration from the training institute, costs for employability scan, 

costs for financial photograph.  

 

4. Administration 

The committee, which consists out of the chairperson, the secretary and the 

official secretary of the Works Council. The committee is responsible for the 

administration of the fund and for the assessment of applications. 

 

5. Criteria 

The applications for training courses are assessed by the committee according 

to the following criteria: 

o A completed online application form 

o A substantiated application 

o Proof of registration and an invoice from the training institute  

 

The requested employability scan is checked by the committee against 

o A fully completed application form 

 

The requested financial photo is tested by the committee 

o A fully completed application form 

 

6. Category classification 

The committee will assess the application and assign it a category, which relates to 

the reimbursement of costs. 
Category 1. 

 Reasoning: the training is aimed at the generation of future income 

 The SABIC Limburg BV HR Operations transfers the total amount to the recognized 

training institute from the training fund 

 The amount is non-taxable according to the assessment criteria 
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 Should the tax authorities subsequently decide that this training course is taxable; it 

will come under category 2 and will be a matter to be dealt with between the tax 

authorities and the employee. 

Category 2. 

 Reasoning: the training is not aimed at future income, is considered by the tax 

authorities to be payment in kind and is therefore taxable 

 The SABIC Limburg BV HR Operations transfers the total amount to the recognized 

training institute from the training fund 

 The amount is taxable according to the assessment criteria; SABIC Limburg BV HR 

Operations will deduct part of the income tax (42% or 52% depending on the level of 

income) from the employee’s salary. Deductions will take place following a discussion 

between the HR Operations and the employee. 

Category 3. 

 Reasoning: the training is aimed at personal development in the context of IPM (in the 

employee’s current and/or future role) 

 The SABIC Limburg BV HR Operations transfers the total amount to the recognized 

training institute from the training fund 

 Since this training is taking place in the context of IPM: 

o The employee shall raise this subject in an IPM discussion with their manager 

o The SABIC Limburg BV HR Operations will repay the total amount to the fund 

and will debit the relevant department budget if the manager still agrees, 

following a request from the employee to that effect, that the costs should be 

charged to the department budget. 

 

7. Terms and conditions 

o The budget of € 200,000 will be divided equally between the employability 

scan, financial photo and training budget being € 66,667 per part. 

o In January 2019, the social partners will discuss a possible redistribution of 

the budget with the aim of using the budget as efficiently as possible. 

o Assignment of the budget is made on the basis of the date of application, 

whereby the previous applications have priority over subsequent applications 
 

Training budget 

o The HR Operations will transfer the costs of the training only to the 

recognized training institute and not to the employee. 

o New applications remain registered for half a year in the administration of the 

fund. If the employee hasn’t provided the fund with a proof of enrollment and 

invoice by then, the employee will receive a reminder. If the employee does 

nog respond, the request will unfortunately be removed from the system. 

o Employees can only follow a course at a recognized training institute in the 

Netherlands, Belgium or Germany. 

o Employees are only eligible for reimbursement of training given by an 

educational institution, which has not already been paid by SABIC Limburg BV. 

o The employee will provide feedback to the fund regarding the result of the 

training course followed by handing over the proof of participation or a copy 

of the certificate. 

o The employee shall devote the necessary study time to the course. 

o The one-off allowance is capped at €2000 for each employee during the term 

of the fund.  
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o SABIC Limburg BV’s compliance policy will apply in the event of fraud. 

o The committee accepts no liability for any loss and expenses, which result, 

either directly or indirectly, from participation in training or courses which are 

financed by the fund.  

o The HR Manager for the Geleen Site shall take up a position on the committee 

in the event that one of the 3 committee members themselves submits an 

application for a training course. 

 

Employability scan 

o Employees can only do an employability scan at the organization designated 

by SABIC Limburg BV. 

o The costs for the employability scan are transferred by HR Operations to the 

recognized institute and not to the employee himself. 

o All employees are eligible for an employability scan once every 5 years. 

o The required time for the employability scan will be outside working hours in 

the employee’s own time. 

o An employability scan by a recognized institute will be made available; any 

additional options are at the expense of the employee himself. 

o The commission accepts no liability for any damage and costs that are, 

directly or indirectly, the result of participation in an employability scan 

 

Financial photo 

o Employees can only have a financial photo taken at the recognized institute 

designated by SABIC Limburg BV. 

o The costs for the financial photo are transferred by HR Operations directly to 

the recognized institute and not to the employee himself. 

o All employees are eligible for a financial picture once every 5 years. 

o The time needed for the financial photo will be outside working hours in the 

employee’s own time. 

o A financial picture by the recognized institute will be paid, any additional 

options are at the expense of the employee himself. 

o The commission accepts no liability for any damage and costs that are, 

directly or indirectly, the result of participation in the financial photo. 

 

8. Applications and contact details 

The applications for courses to be followed, the financial photo and the 

employability scan must be submitted digitally via the digital version of the 

online application form, which can be found on the intranet site of the Works 

Council, under tab Actual / Current. 

 

Proof of registration and the invoice from the educational institution should be 

sent to ORLIMBURG@SABIC.com. 

 

 

 

 

Applications will not be considered if: 

o the online application form has not been completed in full,  

http://intranet.europe.sabic.com/dpc/OR%20SABIC%20EPC/OR%20Sabic%20Limburg%20bv/index.htm
http://intranet.europe.sabic.com/dpc/OR%20SABIC%20EPC/OR%20Sabic%20Limburg%20bv/index.htm
mailto:ORLIMBURG@SABIC.com
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o the proof of registration and the invoice from the recognized training institute 

have not been attached. 

 

For any questions, please send an email to ORLIMBURG@SABIC.com. 

mailto:ORLIMBURG@SABIC.com

