
Augustus 2015: 

Splitsing HP 

Ongeveer een jaar geleden heeft CEO Meg Whitman de splitsing van de Hewlett-Packard organisatie 

aangekondigd. HP zal per 1 november 2015 worden gesplitst in twee separate bedrijven, te weten 

Hewlett Packard Enterprise en HP Inc. De operationele splitsing in Nederland vindt per 1 augustus 2015 

plaats. In Nederland wordt HP Inc afgesplitst van Hewlet-Packard Nederland B.V. en ondergebracht in 

een nieuw bedrijf: HP Nederland B.V (Inc). Hewlett Packard Nederland B.V. (Enterprise) blijft als 

separate organisatie bestaan. De businesses gerelateerd aan Enterprise Group, Enterprise Services, 

Software en Financial Services blijven binnen Hewlett Packard Nederland B.V. (Enterprise). De aan 

PPS gerelateerde business (pc’s en printing) gaan over naar de nieuwe HP Nederland B.V. (Inc.) 

Voor HP Pensioenfonds heeft de splitsing vooralsnog formeel geen gevolgen. Het fonds blijft voor de 

medewerkers van beide bedrijven dezelfde pensioenregelingen uitvoeren met behoud van dezelfde 

indexatie-ambitie. Wel zal het pensioenfonds nu van twee werkgevers pensioenpremie ontvangen. 

Er is zowel met Hewlett-Packard Nederland B.V. (Enterprise) als met HP Nederland B.V. (Inc) een 

intentieovereenkomst gesloten op 27 juli jl. Hierin staat dat met beide bedrijven een 

uitvoeringsovereenkomst wordt afgesloten waarin afspraken worden gemaakt over onder meer de 

financiering, waardeoverdrachten, wederzijdse garantiebepalingen en kosten. 

Afhankelijk van hun herkomst zijn alle (gewezen) deelnemers van HP Pensioenfonds ingedeeld bij een 

van de twee bedrijven. Op basis van deze verdeling zal worden berekend hoeveel premie de twee 

verschillende werkgevers moeten inleggen. Ook wordt het vermogen verdeeld. HP Pensioenfonds blijft 

echter één dekkingsgraad publiceren die gebaseerd is op het totaal van de bezittingen en verplichtingen 

van het fonds. 

 

Februari 2016: 

Splitsing HP 

In onze nieuwsbrief van augustus 2015 hebben we informatie gegeven over de voorgenomen splitsing 

van HP in 2 separate bedrijven, HPE en HPI. 

Wij hebben toe o.a het volgende gemeld:  

Afhankelijk van hun herkomst zijn alle (gewezen) deelnemers van HP Pensioenfonds ingedeeld bij een 

van de twee bedrijven.  

De splitsing is inmiddels een feit en genoemde indeling is nu bekend en ziet er als volgt uit: 

• De actieve deelnemers zijn toegewezen aan het compartiment van de onderneming waar zij 

daadwerkelijk een arbeidscontract mee krijgen. 

• Naar HPE/HPI gaan die slapers en gepensioneerden waarvan duidelijk aangetoond kan worden 

dat hun laatste HP-functie of het laatste bedrijfsonderdeel waar ze werkzaam waren bij HPE/HPI 

is ingedeeld. 

• Alle slapers en gepensioneerden die niet aantoonbaar toegewezen kunnen worden, worden 

ingedeeld bij het compartiment van HPE.  

Op basis van deze labeling is 70,0% van de deelnemers voorzien van een label HPE en 29,7% HPI. De 

resterende 0,3 % zijn nog niet ingedeeld in een compartiment en volgen nog. 

 

 

 

 

https://www.hp-pensioenfonds.nl/over-het-fonds/dekkingsgraad/


Mei 2018: 

Vanuit HP Inc. hebben we de volgende informatie ter publicatie ontvangen 

Bijna drie jaar geleden is HP gesplitst in HP Inc. en Hewlett-Packard Enterprise. Destijds is gekozen 

de pensioenregeling voor HP Inc. tijdelijk bij het HP Pensioenfonds voort te zetten. Deze tijdelijke 

oplossing heeft een keerzijde: met het HP Pensioenfonds en HPE zijn in 2015 afspraken gemaakt 

over wederzijdse aansprakelijkheid ten aanzien van de pensioenverplichtingen van beide werkgevers. 

Nu HP Inc. volledig op eigen benen staat, is deze wederzijdse aansprakelijkheid niet meer wenselijk. 

Daar komt bij, dat het HP Pensioenfonds de administratie tijdelijk zo ingeregeld heeft, dat uitvoering 

van de regeling voor HP Inc. en HPE apart mogelijk is. Om compliant te zijn, past deze administratieve 

oplossing niet voor de lange termijn. Dus ook van de kant van het HP Pensioenfonds is de wens 

uitgesproken om een toekomstbestendige oplossing voor HP Inc. te realiseren. Mede ingegeven door 

het feit dat De Nederlandsche Bank (DNB) kritisch kijkt naar de gekozen oplossing. Al met al heeft HP 

Inc. besloten de overstap naar een andere pensioenuitvoerder in gang te zetten. 

  

Wanneer gaat HP Inc. over naar een andere pensioenuitvoerder? 

De overgang naar een andere pensioenuitvoerder kost de nodige voorbereidingstijd. De inventarisatie, 

consultatie met de OR en deelnemers en de implementatie, vragen al snel 6 tot 12 maanden. De 

planning is dat HP Inc. eind 2018 overgaat naar een andere pensioenuitvoerder. Het is de bedoeling 

dat niet alleen de nieuwe pensioenopbouw bij een andere pensioenuitvoerder wordt ondergebracht, 

maar dat ook alle bij het HP pensioenfonds opgebouwde pensioenen (ook van de gepensioneerden en 

de ex-medewerkers die inmiddels uit dienst zijn) worden overgedragen naar de nieuwe 

pensioenuitvoerder. De belangen van alle groepen deelnemers staan hierbij voorop. Uiteraard is de OR 

van HP Inc. nauw betrokken. Clemens Caniels, Bob de Kok en Bart Lammerts, die de 

pensioencommissie vormen en respectievelijk voorzitter en lid zijn van de OR, hebben zitting in de 

projectgroep Pensioen. Ruth Stassen (Total Rewards) leidt het project en wordt inhoudelijk ondersteund 

door Ronald Hagoort van AonHewitt, Raf Hendriksen (HR) en Jolande Boelhouwer (HR ad interim). 

Bij deze transitie werken HP Pensioenfonds en HP Inc. nauw samen. Regelmatig zullen wij jullie een 

update geven. Wanneer de nieuwe pensioenuitvoerder is gekozen, zullen wij samen ‘handen en voeten 

geven’ aan de uitvoering en gezamenlijk de communicatie verzorgen. Belangrijk om te weten voor de 

HP Inc. medewerkers: momenteel verandert er niets voor je. Nader overleg over de afwikkeling van één 

en ander vindt momenteel plaats met het pensioenfondsbestuur. 

 

April 2019: 

Ontwikkelingen bij de aangesloten werkgevers 

HP Inc. heeft het selectieproces voor de nieuwe uitvoerder van hun pensioenregeling bijna afgerond. 

De ondernemingsraad moet nog goedkeuring verlenen. Wanneer dit is afgerond zal een voorstel voor 

een collectieve waardeoverdracht (CWO) worden opgesteld voor De Nederlandse Bank (DNB). Dit moet 

uiterlijk 3 maanden voor de beoogde datum van overdracht worden ingediend. Indien DNB goedkeuring 

verleent voor de CWO, zullen alle betrokken deelnemers (ook de gewezen deelnemers en 

pensioengerechtigden) hierover worden geïnformeerd. In principe gaan de aanspraken en pensioenen 

mee in de CWO naar de nieuwe uitvoerder, tenzij de betrokken deelnemer expliciet schriftelijk laat weten 

niet akkoord te gaan met de overdracht. In februari heeft het HP Pensioenfonds (HPPF) alle betrokken 

gewezen deelnemers en pensioengerechtigden een brief per post gestuurd over deze gang van zaken. 

Inmiddels heeft ook Hewlett Packard Enterprise (HPE) aan HPPF laten weten onderzoek te doen naar 

de meest geschikte wijze van uitvoering voor de pensioenafspraken met haar medewerkers. Hierbij 

worden alle opties meegenomen, zowel het handhaven van de uitvoering door het HPPF als  door een 

nieuwe partij met een collectieve waardeoverdracht (CWO) van de reeds opgebouwde aanspraken en 

kapitalen en de ingegane pensioenen. 

 


