Maart 2012

Nieuwsbrief
“Meer mensen interesseren voor pensioen”

Foto: Annemiek Mommers

Giselle Verwoort (links) en Miranda Soons-Broens (rechts) pleitten er
onlangs voor dat meer mensen bij SABIC zich zouden moeten
interesseren voor hun pensioen. Zij deden dat in een interview dat
te vinden is op de website van SPF. Giselle zat tot voor kort in het
Verantwoordingsorgaan van SPF en is onlangs lid geworden van het
SPF bestuur. Miranda is nieuw als lid van het Verantwoordingsorgaan.
“Door de media-aandacht voor pensioenen is weliswaar de aandacht
bij SABIC-medewerkers de laatste tijd toegenomen,” erkent Giselle,
“maar dat is toch nog onvoldoende.” Miranda wijst erop dat bij de
invoering van de nieuwe pensioenregeling bij SPF er “bij de
koffieautomaat” over pensioenen werd gesproken, waarbij zelfs de
jongeren geïnteresseerd bleken. Zij vindt het belangrijk die interesse
zo veel mogelijk vast te houden.

Toeslagen en korting
De afgelopen tijd heeft het bestuur van SPF twee brieven gestuurd
aan deelnemers en gepensioneerden. In een brief deelde het bestuur
mee dat er dit jaar geen toeslag (indexatie) wordt verleend op de
pensioenopbouw van SABIC-medewerkers en de pensioenrechten
van de gepensioneerden en slapers. In een andere brief liet het
bestuur weten dat er vooralsnog niet gekort zal worden op de
pensioenen (uitkeringen en opbouw).
Binnenkort worden SABIC-werknemers, slapers en gepensioneerden
nader geïnformeerd over de actuele situatie bij het fonds en de
verwachtingen voor de nabije toekomst, alsmede over het toeslagenen kortingsbeleid van SPF.

Verhuizen naar het
buitenland;
vertel het aan SPF!
Werknemers van SABIC die
naar het buitenland verhuizen
of er al wonen moeten goed
contact houden met het
pensioenfonds. Er zijn allerlei
gebeurtenissen die van invloed
zijn op het pensioen die je moet
melden. Bijvoorbeeld trouwen,
samenwonen, overlijden of
verhuizen. Voor in Nederland
wonende SABIC’ers (of
gepensioneerde SABIC’ers)
worden gegevens daarover
automatisch via de
Gemeentelijke Basis
Administratie aan het fonds
doorgegeven. Voor SABIC’ers
in het buitenland gebeurt dat
niet. Zij of (bij overlijden) hun
nabestaanden moeten dan ook
het fonds inlichten. Niet
doorgeven kan grote gevolgen
hebben. Wie wil weten wat er
allemaal vanuit het buitenland
gemeld moet worden, kan dat
vinden in de brochure
‘Gebeurtenissen’ op de website
van SPF.

Mutaties in bestuur en
Verantwoordingsorgaan (VO)
Als gevolg van het vertrek
van Geert Bonte naar een
andere werkgever heeft het
bestuur een nieuwe
plaatsvervangend voorzitter
gekozen. Dat is Guido
Croonen geworden. In
overleg met en met
instemming van de
ondernemingsraad van
SABIC Limburg BV wordt
deze functie nu tijdelijk niet
door een werknemersbestuurslid ingevuld maar
door een werkgeversbestuurslid.
Giselle Verwoort heeft haar
(werkgevers)lidmaatschap
van het Verantwoordingsorgaan (VO) beëindigd en is
door de ondernemingsraad
voorgedragen als
werknemersbestuurslid.
Onder voorbehoud van
instemming van DNB is zij
benoemd tot bestuurslid van
SPF.
Na de prepensionering van
VO-lid Paul Otto heeft
Miranda Soons namens de
werknemers per 1 januari
2012 zitting genomen in het
VO. Nu Giselle Verwoort is
overgestapt van het VO naar
het bestuur heeft werkgever
SABIC Robert Adriaansens
aangewezen als nieuw
VO-lid.
In de bestuurscommissie
Financiën is Alfred Slager
herbenoemd als externe
beleggingsadviseur en heeft
Piet Molenaar, Bob Puijn
opgevolgd.

Pensioenplanner op website SPF
Op een beschermd deel van de website van SPF is medio dit jaar een
pensioenplanner te vinden voor alle werknemers van SABIC die
geboren zijn na 1949.
Het doel van de planner is om werknemers meer inzicht te geven in de
eigen pensioensituatie. Met de planner kan men verschillende
scenario’s berekenen op basis van de persoonlijke pensioengegevens.
Zo kan elke werknemer inzicht krijgen in de gevolgen van bepaalde
keuzes voor zijn toekomstige pensioenrechten bij SPF. Er is straks
bijvoorbeeld te zien wat het financieel voor iemand betekent als hij/zij
eerder met pensioen gaat, of nabestaandenpensioen wel of niet uitruilt
voor ouderdomspensioen.
De pensioenplanner is een aanvullende service van SPF voor de
deelnemers. Natuurlijk blijft het mogelijk om vragen over de
persoonlijke pensioensituatie te stellen aan de Pension Desk van SPF.
Zodra de pensioenplanner daadwerkelijk beschikbaar is, zullen alle
actieve deelnemers van SPF daarover worden geïnformeerd.
Vanaf 2012 zullen ook de UPO’s van alle SABIC-werknemers digitaal
beschikbaar zijn op het beschermde gedeelte van de website. De
UPO’s worden daarnaast ook op papier toegestuurd.

AOW gaat voortaan in op je verjaardag
Het parlement heeft besloten dat de AOW vanaf 1 april 2012 niet meer
ingaat op de eerste dag van de maand waarin je de AOW-gerechtigde
leeftijd bereikt (nu: 65 jaar), maar op de dag van je 65ste verjaardag.
Deze wijziging geldt alleen voor de AOW en niet voor de ingangsdatum
van het SPF-pensioen.

Deelnemers oordelen positief over SPF
Vorig najaar is er door SPF een deelnemersonderzoek gehouden.
Ruim 350 SABIC-medewerkers deden daar aan mee. De meesten
blijken geïnteresseerd tot zeer geïnteresseerd in de pensioenen. Als
rapportcijfer krijgt SPF een 7,3.
82% van de deelnemers aan het onderzoek zegt vertrouwen te hebben
in SPF. Bij vergelijkbare fondsen (benchmark) ligt dat cijfer op 79%.
Toch is er bij velen ook de angst dat ‘straks’ minder pensioen wordt
uitgekeerd dan nu wordt toegezegd.
Wie alle resultaten van het deelnemersonderzoek wil bekijken, kan hier
terecht.

