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Nieuwsbrief
Roel Kemp (33) winnaar van de
prijsvraag over pensioenen

Pensioenplanner
SPF vernieuwd

In het jaarbericht dat ieder voorjaar verschijnt, kijken de
voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van SPF terug op het
afgelopen jaar en kijken tevens vooruit in het nieuwe jaar.
Roel Kemp uit Munstergeleen heeft de eerste prijs gewonnen in
de jaarlijkse prijsvraag rond het jaarbericht van SPF. Samen met
hem hadden nog 25 andere inzenders alle vragen van de
prijsvraag goed beantwoord.
Zijn prijs bestaat uit een cadeaubon van 100 euro. De tweede
en derde prijs gaan naar L. Bogert uit Maartensdijk en
R. Schlösser uit Born.
Roel Kemp is scheikundig technoloog en werkt in Geleen als
projectmanager bij SABIC Projects.
Hoewel pensioen voor hem nog heel ver weg is, is hij (toch)
geïnteresseerd in het pensioen bij SPF. “Ik kijk regelmatig in de
pensioenplanner op de website van SPF. Het is interessant om
daar verschillende pensioensituaties te simuleren. Op die
manier krijg je ook inzicht hoe je pensioen bij SPF in elkaar
steekt.”
Tot voor kort spaarde Roel ook voor extra pensioen in de
VPS-regeling die inmiddels is afgeschaft. Roel: ”De jongeren die
nu pensioen opbouwen, kunnen minder pensioen opbouwen
dan mensen die nu met pensioen gaan. Daarom moet je op tijd
aan je pensioen denken en zelf ook maatregelen nemen. Als je
dat pas doet als je vijftig of zestig bent, heeft dat veel minder
effect.”

In ‘Mijn pensioen’ op de
website van SPF is voor de
actieve deelnemers en
gewezen deelnemers, die
nog niet met pensioen zijn,
de nieuwe versie van de
pensioenplanner
beschikbaar. De planner is
geactualiseerd met de
gegevens van het laatste
Uniform Pensioenoverzicht
(UPO). Dat zijn de
pensioengegevens per 31
december 2015.
Gewezen deelnemers
kunnen nu ook gebruik
maken van de pensioenplanner. Gewezen
deelnemers zijn
deelnemers die niet meer
werken bij SABIC, maar
wel nog recht op pensioen
hebben bij SPF.
Deelnemers in de Nettopensioenregeling van SPF
vinden in de
geactualiseerde planner
een nieuw tabblad voor hun
Nettopensioen.Voor meer
informatie klik hier.

Inhoud UPO verduidelijkt
in een animatie
De afgelopen maanden hebben de
deelnemers van pensioenfonds SPF
hun Uniform Pensioenoverzicht
(UPO) ontvangen.
Op de website van SPF is een
animatie te zien, waarin de inhoud
van het UPO wordt verduidelijkt.




Klik hier voor de animatie.
Voor meer informatie en de verschillen van het UPO met de vorige UPO’s klik hier.

Help jij mee aan een betere
communicatie van het pensioenfonds?
Pensioen is voor veel mensen een moeilijk te
begrijpen aangelegenheid. Communicatie daarover is
daarom heel belangrijk. Iedereen moet kunnen
begrijpen wat het pensioenfonds schrijft in
bijvoorbeeld brieven en brochures.
Om de communicatie zo duidelijk mogelijk te maken, wil SPF haar deelnemers en
gepensioneerden meer betrekken bij die communicatie. Zou jij daar aan mee willen helpen?
Dat kan. Door je op te geven voor het communicatiepanel van SPF.
Het fonds wil met een panel toetsen of de communicatie voldoet aan de behoefte van
deelnemers en gepensioneerden en of de boodschap begrepen is.
Digitaal
De leden van het panel zullen een of meer keren per jaar gevraagd worden commentaar te
geven op een communicatie-uiting van SPF. Bijvoorbeeld een brief of een brochure. De
tijdsbesteding aan deelname wordt ingeschat op circa 15 minute per keer. De panelleden
zullen digitaal om hun mening worden gevraagd.
Aanmelden
Wil je deelnemen aan het panel en wil je op die manier meehelpen de
pensioencommunicatie van het fonds nog beter te maken, dan kun je je aanmelden.
Aanmelden kan door het sturen van een e-mail naar Karin Grannetia
(karin.grannetia@dsm.com). Vermeld in de e-mail je naam, en je leeftijd.

Een gesprek met
het pensioenfonds
over jouw
pensioen
Werknemers van SABIC
die veertig of vijftig jaar
worden, ontvangen op
die dag op verzoek van
hun werkgever een
uitnodiging voor een
pensioengesprek bij
SPF.
Dat gesprek gaat over de
eigen pensioensituatie.
Godfried Huisman had
zo’n pensioengesprek
toen hij onlangs vijftig
jaar werd. In de
nieuwsbrief van juni 2016
vertelde hij enthousiast
over dat gesprek. Lees
hier de ervaringen van
Godfried Huisman.

Piet overlijdt en Sanne blijft achter
Piet en Sanne waren jarenlang een paar.
Dertig jaar geleden zijn ze getrouwd. Piet
is nu, enkele jaren voor zijn pensionering,
plotseling overleden. Sanne blijft achter.
Financieel was Sanne afhankelijk van
Piet. Ze hoopt nu dat Piet ook voor haar
pensioen heeft opgebouwd voor het
geval hij vroegtijdig zou overlijden. Piet
was deelnemer in het pensioenfonds SPF. Bij SPF is het
inderdaad goed geregeld voor nabestaanden, via het
Partnerpensioen en Wezenpensioen.

Sanne krijgt nu iedere maand zeventig procent van het
pensioen dat Piet zou hebben opgebouwd als hij tot zijn
AOW-leeftijd bij SABIC was blijven werken. En dat is niet
alles. Totdat Sanne haar AOW-leeftijd bereikt, ontvangt ze
maandelijks nog een extra uitkering, het Aanvullende
Partnerpensioen. Dat is een bedrag van ongeveer 15.000
euro (bruto) per jaar. Het Aanvullend Partnerpensioen is een
uitkering die uitgekeerd wordt, omdat Sanne nog geen AOW
ontvangt.
Bovenop het
Pensioengebeurtenissen
Partnerpensioen en
het Aanvullend
Partnerpensioen is er voor Sanne nog een Tijdelijk
Partnerpensioen dat ze tot haar AOW-leeftijd ontvangt. Dat
pensioen bedraagt twintig procent van het Partnerpensioen.
Dit Tijdelijk Partnerpensioen is bedoeld om de hogere
inhoudingen en belastingen tot haar AOW-leeftijd te
compenseren. Van de overheid ontvangt Sanne mogelijk nog
een ANW-uitkering.
Sanne vraagt zich af wat ze allemaal moet doen om haar
pensioen van SPF te ontvangen. Moet ze het pensioenfonds
waarschuwen? Of moet ze documenten opsturen die te
maken hebben met het overlijden van Piet? Dat hoeft Sanne
allemaal niet te doen. Het overlijden van Piet wordt door de
gemeente waar Piet en Sanne wonen meteen doorgegeven
aan het pensioenfonds. SPF zorgt er vervolgens voor dat
Sanne voortaan maandelijks het pensioen van SPF ontvangt.
Dat zou anders zijn geweest als Piet en Sanne in het
buitenland hadden gewoond. Dan had Sanne het overlijden
van Piet wel moeten melden bij het pensioenfonds. Aan die
melding had ze dan een akte van overlijden moeten
toevoegen. Piet en Sanne hebben ook twee kinderen. Die
zijn inmiddels volwassen en ontvangen na de dood van Piet
geen Wezenpensioen. Waren ze nog jonger dan 18 jaar
geweest, of nog studerend tussen 18 en 27 jaar, dan waren
ze wel in aanmerking gekomen voor Wezenpensioen.
Meer informatie is te vinden in de brochure ‘Partner- en
Wezenpensioen’.

