Veelgestelde vragen pensioenrekenleeftijd 68 jaar

1. Waarom is de pensioenrekenleeftijd per 1 januari 2019 verhoogd naar 68 jaar?
Tot 1 januari 2019 baseerde SPF jouw pensioenopbouw op een pensioenrekenleeftijd van 67 jaar. Op
verzoek van de sociale partners van SABIC is die pensioenrekenleeftijd vanaf 1 januari verhoogd naar
68 jaar. Het percentage dat jij jaarlijks aan pensioen opbouwt, stijgt hierdoor van 1,738% naar 1,875%.
Dankzij deze verhoging bouw jij binnen de fiscale mogelijkheden dus het hoogst mogelijke pensioen op.
2. Waarom rekent SPF mijn opgebouwde ouderdomspensioenaanspraken om naar 68 jaar?
SABIC heeft SPF gevraagd jouw opgebouwde ouderdomspensioenaanspraken op 67-jarige leeftijd om
te rekenen naar 68 jaar. Je pensioen wordt daardoor hoger. SABIC vraagt dit om de communicatie voor
zijn deelnemers te vereenvoudigen. Ook is de administratie van één pensioenrekenleeftijd efficiënter
en goedkoper.
3. Wordt mijn partner- en wezenpensioen ook omgerekend?
Nee, dit wordt niet omgerekend. Je partner- en wezenpensioen zie je terug op het Uniform
Pensioenoverzicht (UPO) dat je in mei/juni 2019 ontvangt.
4. Wat verandert er door deze omrekening van pensioenaanspraken?
Niets. De totale waarde van jouw pensioenaanspraken blijft hetzelfde. Ook kun je nog steeds kiezen om
vóór je 68ste met pensioen te gaan.
5. Kan ik bezwaar maken tegen de omrekening van pensioenaanspraken?
Nee. Sinds 1 maart 2018 is de pensioenwetgeving veranderd. Als een pensioenfonds alleen
ouderdomspensioenaanspraken omrekent, hoeft SPF geen toestemming te vragen. Je kunt daarom ook
geen bezwaar maken tegen deze omrekening.
6. Ik heb eerder bezwaar gemaakt tegen de omrekening van mijn pensioenaanspraken naar een
pensioenrekenleeftijd van 67 jaar. Wat betekent dit voor mij?
SPF rekende op 1 januari 2016 alle pensioenaanspraken om naar een pensioenrekenleeftijd van 67
jaar. Jij tekende hiertegen bezwaar aan. Hierdoor zijn jouw ouderdoms-, partner- en
wezenpensioenaanspraken niet omgerekend. Ze bleven staan op de oorspronkelijke
pensioenrekenleeftijd van 65 en/of 66 jaar. Heb jij ná 1 januari 2014 pensioen opgebouwd, dan vond
die opbouw plaats op basis van een pensioenrekenleeftijd van 67 jaar. Omdat nu alleen al jouw
bestaande ouderdomspensioenaanspraken worden omgerekend naar 68 jaar hoeft SPF hiervoor geen
toestemming te vragen.
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7. Wat verandert er per 1 januari 2019 wat betreft gemiste toeslagen?
Kan SPF jouw pensioen niet indexeren, dan noemen we dat een gemiste toeslag. SPF kan die toeslagen
alsnog toekennen als de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds hoog genoeg is. Dat heet een
inhaaltoeslag. Voorheen vervielen de gemiste toeslagen na 10 jaar. Sinds 1 januari 2019 is die regel
geschrapt uit het pensioenreglement van SPF. Vanaf nu bijven alle gemiste toeslagen dus in
aanmerking komen voor een inhaaltoeslag.
8. Wat wijzigt er per 1 januari 2019 aan het bijzonder partnerpensioen (BPP)?
Het bijzonder partnerpensioen (BPP) is het partnerpensioen dat wordt verdeeld na een echtscheiding.
Per 1 januari 2019 vloeit dit BPP - met terugwerkende kracht naar 1 januari 2015 - voortaan terug naar
de hoofdverzekerde als de ex-partner eerder overlijdt. Ben jij hoofdverzekerde en komt jouw expartner eerder te overlijden, dan vloeit het BPP dus terug naar jou. Jij kunt dit deel van het
partnerpensioen gebruiken voor een eventuele nieuwe partner. Deze wijziging geldt zolang jij nog niet
met pensioen bent.
9. Wordt de pensioenbijdrage ook hoger omdat de pensioenopbouw per jaar stijgt?
Nee. De pensioenbijdrage blijft gelijk. De bijdrage wordt altijd voor 5 jaar vastgesteld en die
overeenkomst tussen SABIC en SPF loopt tot 1 januari 2024. SABIC betaalt een vaste bijdrage van
25,5%. Jij betaalt daar een deel van. Jouw deel van de pensioenbijdrage houdt SABIC maandelijks in op
je brutoloon. Tot een bruto jaarsalaris van € 71.676 wordt 2,5% bijdrage ingehouden en daarboven
6,5%.
10. Wat is het verschil tussen de pensioenrekenleeftijd en de pensioenleeftijd?
De pensioenrekenleeftijd is de, in het reglement vastgestelde, leeftijd waarmee SPF je te verwachten
pensioen berekent. De pensioenleeftijd is de leeftijd dat je met pensioen gaat. Jij bepaalt zelf wanneer
dat is.
11. Waar vind ik meer informatie over de pensioenrekenleeftijd van 68 jaar en de omrekening?
Op de SPF-website vind je meer informatie over de pensioenrekenleeftijd van 68 jaar en de
omrekening van jouw ouderdomspensioenaanspraken. Ook ontving je eerder een persoonlijke brief
met een overzicht van jouw ouderdomspensioen vóór en ná de omrekening. Heb je hierover nog
vragen, neem dan contact op met de Pension Desk van SPF +31 (0)45 - 5788100 of stuur een e-mail aan
Info.PensioenfondsSABIC@dsm.com.
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