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Nieuwsbrief
2012 wordt moeilijk jaar voor SPF
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In het onlangs verschenen jaarbericht van SPF kijken
voorzitter Eric Dorn en plaatsvervangend voorzitter Guido
Croonen terug op 2011. Ze blikken ook vooruit naar wat het
jaar 2012 voor het pensioenfonds zou kunnen betekenen.
Guido Croonen noemt de positie van het fonds ‘fragiel’. Dat
er al enige tijd geen toeslagen meer zijn verleend “ligt het
bestuur van SPF zwaar op de maag,” laat Croonen weten.
Voor 2012 zijn voorzitter en plaatsvervangend voorzitter niet
erg optimistisch. “Het bestuur van SPF gelooft dat, gezien de
recente economische ontwikkelingen, het moeilijk wordt voor
SPF om in de komende tijd te blijven voldoen aan de eisen
uit het herstelplan dat voor De Nederlandsche Bank is
opgesteld,” zegt Dorn.
En hij vervolgt: “Dit zou betekenen dat er rekening mee
gehouden moet worden dat eind 2012 alsnog een
kortingsmaatregel overwogen dient te worden. Die
maatregel heeft dan betrekking op de opgebouwde
pensioenen van deelnemers en slapers en de pensioenen
van gepensioneerden.” Voor het volledige interview klik hier.

Pensioenplanner SPF komt eraan
Vanaf augustus is er op de webstite van SPF een pensioenplanner beschikbaar. Daarmee kunnen berekeningen uitgevoerd worden aan de hand van je eigen pensioen.
Bijvoorbeeld wat het betekent als je eerder stopt met
werken. De planner kan gebruikt worden door SABICmedewerkers die geboren zijn na 1949.

Hoe bereken je
je pensioen?
Bij het berekenen van een
pensioenuitkering bij SPF wordt
uitgegaan van je
pensioenopbouw. Die
pensioenopbouw bestaat met
ingang van 1 januari 2012 uit
twee delen. Het deel dat
opgebouwd is vóór 2012 en dat
uitgaat van de
pensioenrekenleeftijd van 65
jaar en een deel dat is
opgebouwd vanaf 2012 en dat
rekening houdt met de
pensioenrekenleeftijd van 66
jaar. Op het Uniform
Pensioenoverzicht (UPO) 2012
van deelnemers voor wie dit
van toepassing is, zijn beide
delen terug te vinden.
Hoeveel pensioen je uiteindelijk
ontvangt, hangt af van de
pensioendatum die je kiest: de
twee delen van de
pensioenopbouw (met
verschillende
pensioenrekenleeftijden)
worden omgerekend tot één
uitkeringsbedrag ingaande op
de gekozen pensioendatum.

Risico’s van SPF beperkt door derivaten
De kosten van het
pensioenfonds
Behalve dat SPF de
pensioengelden zo
zorgvuldig mogelijk belegt, is
het voor de gezondheid van
het fonds ook belangrijk dat
het goed op de kosten let.
Over de kosten wil het fonds
dan ook transparant zijn. In
het jaarverslag van 2011 (te
vinden op de website van
SPF) zijn daarover
gegevens te vinden.
De kosten van het
pensioenfonds hebben te
maken met het uitvoeren
van de pensioenen
(uitvoeringskosten) en het
beleggen van de
pensioengelden
(beleggingskosten). Bij SPF
bedroegen de
uitvoeringskosten in 2011,
0,7 miljoen euro en de
beleggingskosten 2,6
miljoen euro. Op een
gemiddeld belegd vermogen
van 577 miljoen euro
gedurende 2011 is dat
0,57%.
Het bestuur van SPF vindt
dat de totale kosten, bij een
goede kwaliteit van de
dienstverlening, in lijn
moeten liggen met de kosten
bij andere fondsen. SPF laat
zich dit jaar door een
onafhankelijke organisatie
vergelijken met andere
fondsen. De uitkomsten van
die vergelijking worden aan
het einde van het jaar
verwacht en zullen dan
openbaar gemaakt worden.

Onlangs werd bekend dat de woningcorporatie Vestia
”gespeculeerd” heeft met derivaten en nu met een
miljardenschuld zit opgescheept. Ook pensioenfondsen, dus
ook SPF, gebruiken derivaten. Pensioenfondsen die derivaten
gebruiken worden soms ten onrechte op één lijn gesteld met
instellingen die speculeren met deze financiële producten.
“Derivaten bij SPF
worden uitsluitend
gebruikt binnen
door het bestuur
van het
pensioenfonds
vastgestelde
regels,” zegt Bob
Puijn. Hij is Chief
Investment Officer
bij DPS, de
organisatie die
Bob Puijn
voor SPF het
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pensioengeld
beheert. In een interview op de website van SPF legt hij uit hoe
en waarom SPF gebruik maakt van derivaten.
Klik hier voor het hele interview met Bob Puijn.

Veranderingen in de AOW
Tot en met maart 2012 ging het AOW-pensioen in op de eerste
dag van de maand waarin je 65 jaar werd. Vanaf 1 april 2012 is
de datum waarop je voor de eerste keer recht hebt op AOWpensioen de dag waarop je daadwerkelijk 65 jaar wordt, dus de
dag van de verjaardag. Deze wijziging geldt alleen voor de
AOW en niet voor de ingangsdatum van het SPF-pensioen. De
ingangsdatum van het SPF-pensioen blijft de eerste dag van de
maand waarin iemand met pensioen gaat. Deze verandering bij
de AOW kan negatieve financiële gevolgen hebben voor
mensen die met pensioen gaan, omdat ze niet over de hele
(eerste) maand AOW ontvangen.
Ook hebben vijf partijen in de Tweede Kamer (CDA, VVD,
Christen Unie, D'66 en Groen Links) overeenstemming
bereikt over het verhogen van de AOW-leeftijd. De AOW-leeftijd
gaat in 2013 met 1 maand omhoog. Daarna stijgt de AOWleeftijd in stappen tot hij, uiterlijk in 2019, 66 jaar is. En uiterlijk
in 2024 wordt dat 67 jaar.
Welke gevolgen dit heeft voor de SPF-pensioenen als dit
voornemen van de Tweede Kamer definitief wordt, daarover zal
SPF te zijner tijd informatie verstrekken.

