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Nieuwsbrief
Veel gestelde vragen

Geert Bonte (links) en Eric Dorn

(Foto Annemiek Mommers)

Zorgen om koopkrachtbehoud
Eric Dorn en Geert Bonte, het nieuwe DB van SPF, maken zich
zorgen over het koopkrachtbehoud van de pensioenen in de
komende jaren. Dorn is sinds kort de nieuwe voorzitter van het
pensioenfonds van SABIC. Hij heeft de voorzittershamer van Jan
van den Berg overgenomen op een moment dat pensioenen in het
brandpunt van de belangstelling staan. Iedere dag zijn er
alarmerende berichten in de media over de pensioenen. Toch is
Dorn vol vertrouwen. “De situatie is inderdaad niet rooskleurig.
Maar in het bestuur is een grote drive om de problemen aan te
pakken. Zeker nu het bestuur sinds kort is versterkt en vernieuwd.”
Lees hier het hele interview met Dorn en Bonte.

Nederlanders worden steeds ouder
Nederlanders worden steeds ouder en ontvangen daardoor ook
langer pensioen. Pensioenfondsen moeten daarmee rekening
houden. Ze baseren zich daarom op de prognoses over de
levensverwachting die het Actuarieel Genootschap berekent.
Onlangs kwam dit Actuarieel Genootschap met nieuwe cijfers. Uit die
cijfers bleek dat Nederlanders ouder worden dan uit berekeningen
van enkele jaren geleden was af te leiden.
In vergelijking met berekeningen uit 2007 blijken vrouwen vier jaar en
mannen drie jaar langer te leven. Zo is de levensverwachting van
vrouwen gestegen naar 87,6 jaar en van mannen naar 85,9 jaar.
Deze nieuwe gegevens betekenen ook dat pensioenfondsen meer
geld in kas moeten hebben om straks alle pensioenen te kunnen
betalen.

Bij het HR Service Center
komen regelmatig vragen over
pensioenen binnen van
deelnemers. De laatste tijd
hebben die vaak te maken met
de actualiteit rond pensioenen.
Zo willen deelnemers weten of
ook SPF bij de
pensioenfondsen hoort,
waarvan minister Donner op
17 augustus liet weten dat ze
moeten overwegen om vanaf
volgend jaar te gaan korten op
de uitkeringen en de
pensioenopbouw.
Het antwoord op die vraag is
“nee”. Deze maatregel geldt
voor pensioenfondsen die
eerder al kortingsmaatregelen
in hun herstelplan hebben
moeten opnemen. Bij SPF is
dat niet het geval. SPF heeft in
2009 geen kortingsmaatregel
in haar herstelplan hoeven op
te nemen.
Een andere vraag die
deelnemers stellen is welke
gevolgen een verhoging van
de AOW-leeftijd naar 67 jaar
heeft voor de pensioenen van
SPF. Een antwoord op die
vraag is nu nog niet te geven.
Werkgever en vakbonden
zullen daar te zijner tijd nog
besluiten over moeten nemen.

Contact
Bij vragen over uw pensioen:
www.spf-pensioenen.nl
of HR Service Center,
tel. 046-7223456 of e-mail
HRM.serviceDesk@Sabiceurope.com.

Waarom is een lage rente slecht
voor een pensioenfonds?
Pensioenfondsen gebruiken een door De Nederlandsche Bank
voorgeschreven rentepercentage om de omvang van de toekomstige
verplichtingen te berekenen. Daalt de rente dan worden de
pensioenverplichtingen groter.

Informatieavond
Op 16 november houdt SPF
weer een informatieavond
over de actuele situatie bij
het fonds. Deelnemers en
gepensioneerden van SPF
zijn daarvoor onlangs per
brief uitgenodigd.

Hoogte van de AOW
Naast het pensioen van SPF
ontvangen de gepensioneerden AOW als ze 65 jaar
worden. Niet iedereen krijgt
echter een volledige AOW.
Wie bijvoorbeeld een tijd in
het buitenland heeft
gewoond krijgt minder. Meer
informatie over de hoogte
van de AOW is hier te
vinden.

Word lid van de
SPF klankbordgroep
Meer informatie over de
klankbordgroep is hier te
vinden.
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Eric Hogenboom (1962) is,
voorgedragen door werkgever SABIC, benoemd tot
bestuurslid van het
pensioenfonds. Hogenboom
is bij SABIC Business
directeur Polyethyleen.
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Nieuw bestuurslid

Voorgeschreven rente door DNB
Je kunt het effect van de
rente op pensioenen
6,0
vergelijken met de rente op
een gewone spaarrekening. 5,5
5,0
Stel je wilt op je
spaarrekening een bedrag
4,5
storten dat voldoende is om
4,0
over 25 jaar 25.000 euro op
3,5
die rekening te hebben. Bij
3,0
een rente van 5 procent
2,5
moet je dan nu 7.500 euro
storten. Dan staat er over 25 2,0
jaar keurig 25.000 euro op je
spaarrekening. Maar is de
Rentepercentage voor SPF pensioenverplichtingen ultimo maand
rente maar 3 procent dan
moet je maar liefst 12.000
euro (dus 60 % meer) op je rekening storten om straks diezelfde 25.000
euro te hebben.

Sandra Ramakers wint prijsvraag
De prijsvraag rond het
Jaarbericht 2009 van
SPF is dit jaar gewonnen
door Sandra Ramakers
(28) uit Wijlré.
Sandra Ramakers werkte
in 2007 en 2008 als
consultant van Deloitte
Management Service bij
SABIC Europe in Sittard.
In april 2008 kwam ze in
Sandra Ramakers ontvangt de prijs van plaatsvervangend
voorzitter van SPF, Geert Bonte
(Foto Annemiek Mommers) vaste dienst bij SABIC.
Sinds kort werkt ze voor
Q-Park in Maastricht. De Bongo-tegoedbon die ze als prijs ontvangen
heeft, zal ze waarschijnlijk besteden aan een trip naar Rome.
De prijsvraag bestond uit tien vragen naar aanleiding van het
jaarbericht. Er deden deze keer 167 deelnemers en gepensioneerden
mee. Een grote meerderheid van de deelnemers (136) had evenals
Sandra Ramakers alle antwoorden goed. Struikelblok voor veel
deelnemers die een of meer fouten maakten, was vraag 6. Die vraag
ging erover waar deelnemers en gepensioneerden van SPF terecht
kunnen met vragen over hun pensioen. Het goede antwoord was dat
gepensioneerden bij de Pension Desk terecht kunnen en actieve
deelnemers bij het HR Service Center.

