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Nieuwsbrief
Neem abonnement
op de nieuwsbrief van SPF
Dit is de eerste digitale nieuwsbrief van de Stichting Pensioenfonds SABIC (SPF). Alleen deze eerste keer verschijnt de nieuwsbrief op papier. Dat is om iedere pensioengerechtigde en iedere
medewerker van SABIC kennis te laten maken met de nieuwsbrief. Wie in het vervolg de nieuwsbrief wil ontvangen, moet zich
daarvoor aanmelden op de website van SPF (www.spfpensioenen.nl). Na aanmelding worden volgende nieuwsbrieven
digitaal gestuurd naar het opgegeven email-adres.
De nieuwsbrief van SPF geeft de deelnemers en pensioengerechtigden informatie over de pensioenen van SPF, over SPF zelf of
over andere zaken uit pensioenland die het weten waard zijn. De
nieuwsbrief van SPF zal enkele keren per jaar verschijnen.

Voorzitter SPF: Eerste herstel zichtbaar,
maar te vroeg om te juichen
In een uitgebreid interview geeft Jan van den Berg, de voorzitter
van de Stichting Pensioenfonds SABIC (SPF), zijn mening over de
toestand bij het fonds. Het interview is te lezen op de website van
SPF (www.spf-pensioenen.nl).
“Nee, we zijn nog niet uit de
problemen”, vertelt Van den
Berg,“ ook al lijkt het de laatste
tijd de goede kant op te gaan.”
De voorzitter van SPF legt uit
wat er in het herstelplan staat,
dat SPF eerder dit jaar opstelde. Deze zomer is dat plan
goedgekeurd.
Het plan heeft gevolgen voor
deelnemers en gepensioneerden. In het voorjaar is iedereen
daarover geïnformeerd. Van
den Berg legt uit dat de gevolgen kunnen meevallen, maar
wijst ook op het risico dat er
Jan van den Berg
nieuwe, misschien wel verdergaande, maatregelen nodig
kunnen zijn als de economie opnieuw een zware terugval vertoont.

Wat is ook al weer
partnerpensioen ?
Een op de drie Nederlanders tussen 21 en 65 jaar weet niet wat
partnerpensioen is.
Dat bleek onlangs bij een onderzoek dat TNS Nipo uitvoerde in
opdracht van onder meer Pensioenkijker.nl.
Partnerpensioen is het pensioen
dat na overlijden van de deelnemer in het pensioenfonds wordt
uitgekeerd aan de partner.
Vroegen heette dat weduwe– of
weduwnaarspensioen.
Veel mensen (12 %) denken dat
partnerpensioen het pensioen is
dat naast het uderdomspensioen
van de deelnemer wordt uitbetaald. Deze groep heeft dus een
te hoge verwachting van het te
ontvangen pensioen.

Contact
Bij vragen over uw pensioen kunt
u terecht op de website van SPF
of u kunt contact opnemen met
het HR Service Center , tel. 0464766266 of
HRM.serviceDesk@Sabiceurope.com

Waardeoverdrachten
weer hervat
In juli heeft SPF het uitvoeren
van waardeoverdrachten weer
hervat. Eerder dit jaar was het
afhandelen van waardeoverdrachten stopgezet. De reden
hiervoor was dat de dekkingsgraad van het pensioenfonds
onder de 100% was komen te
liggen.
Bij waardeoverdracht worden
pensioenrechten overgeheveld
van het ene pensioenfonds
naar het andere. Werknemers
die bij SABIC komen werken en
eerder pensioen hebben opgebouwd bij een ander fonds hebben te maken met waardeoverdracht. Dat geldt ook voor
SABIC medewerkers die bij een
andere werkgever gaan
werken.
Niet alle waardeoverdrachten
kunnen nu worden afgehandeld. Het andere fonds waar
pensioenrechten vandaan komen of waar de pensioenrechten naar toe gaan, moet ook
een dekkingsgraad van minimaal 100% hebben. Dat is
(nog) niet bij alle pensioenfondsen het geval.

Word lid van de klankbordgroep
SPF laat de eigen communicatie enkele keren per jaar toetsen door
een zogenoemde klankbordgroep. De leden van die groep beoordelen de begrijpelijkheid van een brochure, de opzet van de website
of de leesbaarheid van het jaarbericht. Meestal gebeurt die raadpleging via internet. De klankbordgroepleden ontvangen dan een aantal
vragen. Soms komt de groep ook bij elkaar om te praten over de
communicatiemiddelen van SPF. Zo probeert het pensioenfonds de
voor veel mensen, toch vaak saaie, pensioeninformatie zo helder
mogelijk te maken voor alle deelnemers.
Wilt u ook meepraten en meedenken over de pensioencommunicatie
bij SPF, dat kan. Geeft u op als lid van de klankbordgroep. Dat kan
met een email naar harry.coerver@dsm.nl. Speciale pensioenkennis
is niet nodig. Het kost niet veel tijd en het helpt mee om pensioenen
voor iedereen begrijpelijker te maken.

Gerrit van Kerkhof (68) wint prijsvraag SPF
De prijsvraag
rond het jaarbericht 2008 van
SPF is dit jaar
gewonnen door
Gerrit van Kerkhof (68) uit Doenrade.
Van Kerkhof ging
zes jaar geleden
met prepensioen.
Hij had toen 46,5
jaar gewerkt. Ooit
begon hij op de
SPF-bestuurslid Sander Verlaar (links) met Gerrit van Kerkhof
technische vakschool (TVS) van de mijnen om tot bankwerker te worden opgeleid.
Als bankwerker was hij 11 jaar ondergronds actief bij de mijnen Hendrik en Emma. Bij SABIC werkte hij uiteindelijk als Hoofd operator bij
de NAK 3. Van Kerkhof won een tegoedbon voor allerlei attracties.

Informatieavond pensioenen druk bezocht
Ruim zestig actieve deelnemers, gepensioneerden en geprepensioneerden van pensioenfonds SPF hebben dinsdag 20 oktober een informatieavond van SPF bijgewoond. De informatieavond vond plaats
in hotel van der Valk in Urmond.
De voorzitter van SPF Jan van den Berg en secretaris Geert Bonte
informeerden de aanwezigen over de ontwikkelingen bij het pensioenfonds. De avond stond vooral in het teken van de kredietcrisis en
de gevolgen daarvan voor het pensioenfonds en de pensioenen.
Vorig jaar daalde de dekkingsgraad van SPF tot 96 procent. Eind
september was dat percentage weer opgeklommen naar 114 procent.
Tijdens de informatieavond waren er veel vragen rondom deze ontwikkeling. De presentatie van Jan van den Berg en Geert Bonte is
terug te vinden op de website van SPF (www.spf-pensioenen.nl ).

