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Nieuwsbrief
 Dekkingsgraad SPF aan het einde van het
tweede kwartaal: 95%
 Kans op korten toegenomen door lage dekkingsgraad
- Dekkingsgraad 30 juni 2012: 95% (eind maart 2012: 99%).
- Rendement over belegd pensioenkapitaal was in het tweede
kwartaal: 1,9%. Het pensioenvermogen steeg in het tweede
kwartaal met € 15 miljoen naar € 655 miljoen.
- De pensioenverplichtingen stegen in tweede kwartaal met
€ 41 miljoen naar € 686 miljoen.
Voor meer informatie klik hier.

Jack Smeets wint prijsvraag jaarbericht SPF
Jack Smeets (49),
procesoperator bij Nak 4,
heeft de eerste prijs
gewonnen van de jaarlijkse
prijsvraag rond het
jaarbericht van Stichting
Pensioenfonds SABIC (SPF).
De tweede en derde prijs
gingen naar Jack Titulaer en
Lou Dassen. De prijzen
bestonden uit cadeaubonnen
van €100, €75 en €50.
Jack Smeets is sinds 1985 in
dienst van (DSM en later)
SABIC. Ook in voorgaande
jaren heeft hij de prijsvraag
Jack Smeets
rond het jaarbericht van SPF
steeds ingevuld. “De antwoorden van een paar vragen heb ik toch
wel moeten opzoeken” erkent Smeets. “Pensioen is immers nog
tamelijk ver weg voor mij, zeker nu de AOW-leeftijd op een later
tijdstip komt te liggen.” Jack Smeets heeft inmiddels wel al een
keer ingelogd op de pensioenplanner die sinds begin augustus te
vinden is op de website van SPF. Met die planner kun je bekijken
hoe het gesteld is met het eigen pensioen en kunnen
berekeningen gemaakt worden rondom dat pensioen.
Lees verder over de prijsvraag op de website van SPF.

Wat kan de nieuwe
pensioenplanner?
Onlangs heeft SPF een
pensioenplanner op de website
geplaatst voor actieve
deelnemers die geboren zijn na
1949. De planner laat zien wat
je pensioen is met 65 en 66
jaar. Ook kun je zien welke
gevolgen bepaalde keuzes
hebben voor je pensioen. De
planner toont, nadat je bent
ingelogd met je persoonlijke
inlogcode en wachtwoord, je
persoonlijke pensioenbedragen.
Je kunt vervolgens een aantal
keuzes maken. Bijvoorbeeld
eerder dan 65 of 66 jaar
stoppen met werken, extra
sparen of partnerpensioen
ruilen voor een hoger
ouderdomspensioen. Je kunt
ook pensioen dat je elders hebt
opgebouwd toevoegen of je
AOW-bedrag aanpassen bij een
onvolledige AOW. Na het
maken van keuzes rekent de
planner de gevolgen hiervan
voor je uit.
Na het eerste bezoek vraagt de
planner naar je mening over het
gebruik van de planner.
Voor de planner klik hier.

Veranderingen
op komst
Wetten en regels
veranderen. Het bestuur van
SPF en ook de sociale
partners (werkgever SABIC
en de vakbonden) hebben
daar constant mee te
maken. Ook op
pensioengebied zijn er
veranderingen op komst.
Zo komt minister Kamp
(Sociale Zaken en
Werkgelegenheid) met
nieuwe regels over welke
rentepercentages gebruikt
moeten worden om de
dekkingsgraad te
berekenen. Dat heeft
gevolgen voor het verlenen
van toeslagen of het
eventueel korten van de
pensioenen en opgebouwde
pensioenrechten bij SPF.
De komende tijd gaat het
bestuur van SPF naar
aanleiding van nieuwe
wetgeving met de sociale
partners overleggen over
hoe de pensioenen in de
toekomst uitgevoerd moeten
worden. Wettelijk is er straks
de mogelijkheid dat het
pensioenfonds kiest voor
een zogenaamd ‘nominaal
contract’ of voor een ‘reëel
contract’. Bij de contracten
verschillen de kans op
toeslagen en korting, maar
ook de mate van zekerheid
dat men een bepaald bedrag
aan pensioen ontvangt.
Ook gaat er nieuwe
wetgeving gelden voor de
manier waarop de besturen
van pensioenfondsen zijn
samengesteld. Daarover
overlegt SPF op dit moment
met sociale partners.
SPF zal haar deelnemers en
gepensioneerden informeren
zodra er meer duidelijkheid
is over deze onderwerpen.

Waardeoverdrachten SPF opgeschort
Bij waardeoverdrachten worden pensioenaanspraken overgeheveld
van het ene pensioenfonds naar het andere. De Pensioenwet schrijft
voor dat SPF bij een dekkingsgraad van minder dan 100% alle
inkomende- en uitgaande waardeoverdrachten stil legt. Dat is
gebeurd per 1 juli 2012. Dit betekent dat de afhandeling van
waardeoverdrachten per deze datum is opgeschort. Alleen
waardeoverdrachten die de procedure reeds volledig hebben
doorlopen, mogen definitief worden afgerond. Alle betrokkenen
hebben of zullen hierover bericht ontvangen. De waardeoverdrachten
worden door SPF weer in behandeling genomen als de
dekkingsgraad weer hoger is dan 100%.

Regering verhoogt AOW-leeftijd
De Nederlandse overheid heeft op 10 juli 2012 besloten dat vanaf
2013 tot 2023 stapsgewijs de AOW-leeftijd verhoogd gaat worden.
We krijgen later dan op de tot nu toe gebruikelijke leeftijd van 65 jaar
AOW. Vanaf volgend jaar krijgt iedereen die is geboren na
31 december 1947 met deze verhoging te maken. In onderstaande
tabel is te zien wanneer de AOW-uitkering ingaat.

Nu de ingangsdatum van de AOW geleidelijk wordt opgeschoven,
krijg je dus later je AOW. De AOW-leeftijdsverhoging heeft geen
directe consequenties voor de ingangsdatum van de SPFpensioenuitkering. Die is gebaseerd op de SPF-pensioenregeling en
die wordt door het later ingaan van de AOW niet aangetast.
Het kan dus zijn dat je vanaf volgend jaar eerder SPF-pensioen krijgt
dan AOW van de overheid. Je kunt daardoor tijdelijk niet genoeg
inkomen hebben. Daarom kun je een voorschot in de vorm van een
renteloze lening krijgen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Door
deze voorschotregeling blijft het mogelijk om de AOW in de jaren
2013 t/m 2015 te laten ingaan vanaf je 65ste. Het te vroeg betaalde
bedrag van deze regeling wordt echter binnen een bepaalde termijn
verrekend met je toekomstige AOW.
Mensen die dit aangaat, worden voor het bereiken van de 65-jarige
leeftijd door de SVB over deze regeling geïnformeerd.
Voor meer informatie kijk op de website van de SVB.

