Als dit bericht niet goed weergegeven wordt, klik hier om het online te bekijken.

Nieuwsbrief oktober 2017
Hallo ,
Wij hebben pensioennieuws voor jou.

Winnaars prijsvraag jaarbericht SPF
De drie winnaars van de prijsvraag over het jaarbericht 2016 van SPF zijn mevrouw
H. van Lieshout-Biemans uit Amersfoort (1ste prijs), de heer G. Meuwissen uit
Maasbracht (2de prijs) en de heer R. Heinink uit Wouwse Plantage (3de prijs).
De winnaars ontvangen cadeaubonnen ter waarde van respectievelijk 100, 75 en 50
euro. Van de 98 inzendingen waren 72 inzendingen foutloos.
De meeste fouten werden gemaakt bij de vraag hoeveel euro men gemiddeld als
gepensioneerde ontvangt in relatie tot de door de werkgever en deelnemer
ingelegde premies. Het antwoord luidt dat een inleg van één euro, gemiddeld drie
euro aan pensioen oplevert.

Een dagje met pensioen
Wil jij een dagje met pensioen? Doe de test op detijdvanjeleven.nl! Geef antwoord
op vijf vragen en ontdek welk pensioentype je bent. Door mee te doen maak je kans
op een dagje met pensioen.

Doe hier de test

Check je pensioen
Je pensioen is belangrijk voor nu en later. Ook als je pensioen nog ver weg is. Het
is belangrijk om er nu al mee bezig te zijn. Check daarom hoe jouw pensioenzaken
ervoor staan. De eenvoudige tool 'Wat moet ik doen voor mijn pensioen?' helpt je
inzicht te krijgen in je pensioensituatie. Je beantwoordt een paar simpele vragen.
De tool geeft je een overzicht met pensioentips en actiepunten afgestemd op jouw
situatie. Hiermee check je of jij je pensioenzaken goed voor elkaar hebt en kun je
verder aan de slag.
Voor je pensioen bij SPF, kijk je in de pensioenplanner van SPF.

Wat moet ik doen voor mijn pensioen?

UPO’s voor deelnemers NPR verzonden
In september zijn de Uniforme Pensioenoverzichten (UPO’s) verstuurd naar de deelnemers in de
Nettopensioenregeling. Deze UPO’s zijn in te zien in ieders digitale brievenbus op de website van SPF. Ga
daarvoor naar ‘Mijn pensioen’. Voor wie heeft aangegeven de post van SPF liever op papier te ontvangen is dit
UPO per post verzonden.

Attesta de vitae vanaf 2018 via gemeente, politie
of notaris
Gepensioneerden van Pensioenfonds SABIC (SPF) die in het buitenland wonen,
moeten één keer per jaar een ‘attesta de vitae’ sturen naar het pensioenfonds. Op
die manier weet het pensioenfonds dat de gepensioneerde in leven is en recht
heeft op pensioen van SPF. Deze attesta de vitae kon tot nu toe ondertekend worden
door Nederlandse ambassades of consulaten in het buitenland.
Dat gaat vanaf 1 januari 2018 veranderen. Dan kunnen gepensioneerden voor hun
attesta de vitae in het buitenland niet meer terecht bij ambassades of consulaten,
maar wel bij de plaatselijke gemeente, politie of notaris.

Ontvang de post van SPF digitaal
Post van het pensioenfonds digitaal ontvangen, dat kan. Je hebt dan alle post van
het fonds in je eigen ‘mijn-omgeving’ op de SPF-website. Deze omgeving is op
basis van je DigiD te bereiken. Alle informatie staat in je digitale brievenbus op de
website van SPF. Dus hoef je nooit meer te zoeken in klappers of schoenendozen
naar die brief van vorig jaar.
Iedere keer als er post voor je is, krijg je een e-mail die je erop attendeert dat er post
voor jou is geplaatst in ‘Mijn pensioen’.

Lees hier hoe je je kunt aanmelden

Nieuwe leden Verantwoordingsorgaan SPF
De zittingstermijn van de twee werknemersleden van het Verantwoordingsorgaan (VO) zal eind december
verstrijken. Inmiddels hebben zich, na een oproep van SPF aan alle actieve deelnemers, twee potentiële
kandidaten gemeld voor deze zetels. De kandidaatstellingstermijn is inmiddels verstreken. De
selectiecommissie van SPF zal de twee kandidaten toetsen op geschiktheid voor het lidmaatschap van het
Verantwoordingsorgaan. In het vierde kwartaal van dit jaar zal SPF communiceren over hoe de vacante zetels
in het VO zullen worden ingevuld.

Pensioen3daagse
Tijdens de Pensioen3daagse (31 oktober, 1 en 2 november 2017) zullen op locatie
in Limburg ‘40- en 50-jarige pensioengesprekken’ gehouden worden. Deze
pensioengesprekken worden door de werkgever SABIC mogelijk gemaakt en
worden al jaarlijks in Bergen op Zoom op locatie gehouden. De gesprekken worden
daar erg gewaardeerd door de deelnemers.
In Limburg krijgt iedereen die in 2017 niet op de eerste uitnodiging voor dit gesprek
is ingegaan, eenmalig nogmaals de kans voor zo’n gesprek. Iedereen die in 2017
al 40 of 50 jaar is geworden, ontvangt per e-mail een persoonlijke uitnodiging voor
een pensioengesprek.

Word lid van het communicatiepanel van SPF
SPF wil deelnemers en gepensioneerden betrekken bij haar communicatie. Het
fonds wil daarmee toetsen of de communicatie voldoet aan de behoefte van
deelnemers en de boodschap begrepen is. Hiervoor zoekt het fonds deelnemers en
gepensioneerden die willen deelnemen in een deelnemerspanel.
Aan dit panel wordt een paar keer per jaar gevraagd om communicatie-uitingen van
SPF te beoordelen. Daarbij kan het gaan om bijvoorbeeld brochures of brieven van
het pensioenfonds. Het panel zal digitaal om zijn mening worden gevraagd. 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 Yvonne Jennekens
(yvonne.jennekens@dsm.com) of Karin Grannetia (karin.grannetia@dsm.com).
Vermeld in de e-mail je naam en je leeftijd.

Tim draagt zijn elders opgebouwd pensioengeld
over naar SPF
Tim is onlangs van baan veranderd. Hij is in dienst gekomen bij SABIC. Hij heeft
inmiddels ook een brief ontvangen van het pensioenfonds van SABIC (SPF). Daarin
heeft hij gelezen dat hij nu in dat pensioenfonds zijn pensioen opbouwt. Het
pensioengeld van Tim zit dus straks bij twee verschillende pensioenfondsen. Hij
krijgt dan na zijn pensionering pensioen van twee verschillende fondsen. Dat vindt
hij eigenlijk niet zo handig. Daarom wil hij het geld dat hij voor zijn pensioen bij de
vorige werkgever opbouwde, bij de pensioengelden stoppen die hij bij SPF
opbouwt. En dat kan! Dat heeft Tim in de brief van SPF gelezen. Dat heet
‘Waardeoverdracht’.

Lees hier verder

Je ontvangt dit bericht omdat je een contactpersoon bent van Stichting Pensioenfonds SABIC. Indien je
in de toekomst geen communicatie meer wilt ontvangen via dit kanaal, klik hier om je af te melden.

