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Beste heer, mevrouw,
Sociale partners (werkgever SABIC en de vakbonden) hebben besloten om de leeftijd
waarmee de pensioenen bij SPF berekend worden, de pensioenrichtleeftijd, te
verhogen van 66 jaar naar 67 jaar met ingang van 1 januari 2014. Als gevolg van deze
beslissing kan uw toekomstige pensioenuitkering wijzigen.
Waarom deze wijziging in pensioenrichtleeftijd?
De regering heeft besloten de grenzen van fiscaalvriendelijke pensioenopbouw vanaf 2014 te
beperken. Om aan de nieuwe wettelijke regels te voldoen, hebben sociale partners besloten
om de leeftijd waarmee de pensioenen bij SPF berekend worden te verhogen. Als gevolg
daarvan wijzigt het pensioenreglement van Pensioenfonds SABIC (SPF) met ingang
van 1 januari 2014. De huidige jaarlijkse pensioenopbouw bij SPF van 2,1% zal echter niet
veranderen.
Wat betekent de verandering van de pensioenrichtleeftijd?
Of de wijziging van de pensioenrichtleeftijd uiteindelijk van invloed is op uw toekomstige
jaarlijkse pensioenuitkering, hangt af van de keuzes die u maakt rondom uw pensioen.
Als u besluit om uw pensioenleeftijd, waarop u van plan was met pensioen te gaan, niet aan
te passen als gevolg van deze wijziging, dan gaat u jaarlijks minder pensioen ontvangen.
Immers, het toekomstig op te bouwen pensioen heeft als ingangsleeftijd 67 jaar. Als u eerder
met pensioen gaat dan 67 jaar, dan moet dit nieuw opgebouwde pensioen eerder (en dus
langer) worden uitgekeerd dan beoogd. De jaarlijkse uitkering wordt hiervoor verlaagd, om te
compenseren voor de langere uitkeringsduur. Hoeveel lager uw pensioen uitvalt, hangt af van
het aantal jaren dat u nog pensioen opbouwt met pensioenrichtleeftijd van 67.
Als u besluit om langer door te werken dan u op dit moment beoogt op basis van de op dit
moment nog geldende pensioenregeling (tot uiterlijk leeftijd 67 jaar), dan kunt u zichzelf via
deze langere arbeidstijd compenseren voor de versobering van de pensioenregeling.
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Samenvattend betekent dit dat de vraag of de wijziging van de pensioenrichtleeftijd voor u
gevolgen heeft afhangt van uw reeds opgebouwde pensioen, uw leeftijd en uw uiteindelijk
gekozen pensioenleeftijd. Deze 3 factoren bepalen of uw jaarlijkse pensioenuitkering
uiteindelijk lager, hoger of gelijk blijft.
Op de website van SPF staan de effecten van de verhoging van de pensioenleeftijd
uitgebreider beschreven. Daar staan ook voorbeeldberekeningen. Ga naar de website
(www.SPF-pensioenen.nl) en kijk bij Laatste Nieuws naar het bericht ‘Pensioen(richt)leeftijd
van 66 naar 67 jaar’.
Verder kunt u in de pensioenplanner van SPF, nadat u het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)
2014 hebt ontvangen, nagaan wat de verandering voor uw pensioen precies betekent op
basis van uw gekozen pensioenleeftijd.
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