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Nieuwsbrief maart 2018
 

 

 Hallo ,
Wij hebben pensioennieuws voor jou. 

 

 

 

 Iets leren over je eigen pensioen?  

 Vorige keer schreven wij dat tijdens de Pensioen3daagse een aantal deelnemers
van SPF is bijgepraat over hun pensioensituatie. Het ging om deelnemers die vorig
jaar hun 40ste of 50ste verjaardag vierden. Alle deelnemers met wie over hun
pensioen werd gesproken, waren zéér enthousiast over dat gesprek en lieten weten
dat ze nu veel meer begrepen van hun pensioen bij SPF. Ze hebben dit blijkbaar ook
met hun collega’s gedeeld want ongeveer tien collega’s hebben zich daarna alsnog
gemeld voor een gesprek. 
Goed nieuws! Ook dit jaar zullen deze gesprekken zowel in Bergen op Zoom als in
Limburg op locatie gehouden worden. 
Nog meer goed nieuws! Met de werkgever SABIC, die deze gesprekken faciliteert, is
afgesproken dat vanaf 2018 ook de 60-jarigen worden uitgenodigd. Dus iedere
medewerker van SABIC die dit jaar 40, 50 of 60 wordt, zal persoonlijk worden
uitgenodigd voor een gesprek. Houd dus je mail in de gaten!

 

 
 Indexatie en dekkingsgraad 2018  

 Onlangs heeft het bestuur van Stichting Pensioenfonds SABIC (SPF) het besluit
genomen om de ingegane pensioenen en de opgebouwde pensioenaanspraken in
2018 gedeeltelijk te verhogen, de zogenoemde toeslagverlening of indexatie. De
pensioenaanspraken betreffen de opgebouwde pensioenen van de huidige en de
voormalige medewerkers die nog niet gepensioneerd zijn.

 

 
  Lees hier verder  

 

 Engelstalige communicatie  

 Ontvang jij alle pensioeninformatie en correspondentie van SPF liever Engelstalig?
Dat kan. Je kunt dan doorgeven aan de Pension Desk van SPF dat je voortaan alle
pensioenpost in het Engels wilt ontvangen. Dat kan telefonisch: 045-5788100 of per
e-mail: info.pensioenfondsSABIC@dsm.com.

 

 
  
 

http://newsletter.dsm.com/x/?S7Y1Mjf6n2traGRibPi.yNYQAAA40&X
http://www.spf-pensioenen.nl/#p0
http://www.spf-pensioenen.nl/nieuwsbriefartikelen/indexatie/v/lang/nl
http://www.spf-pensioenen.nl/contact/v/lang/nl
http://www.spf-pensioenen.nl/contact/v/lang/nl


 Je leeftijd telt, maar welke leeftijd telt bij je
pensioen?

 

 Vroeger was het een stuk eenvoudiger. Je had de AOW-leeftijd en je
pensioendatum. Voor beide was dat 65 jaar. Nu zijn er zoveel verschillende
leeftijden die gebruikt worden bij je pensioen dat je door die verschillende leeftijden
je pensioen niet meer ziet! Laten we beginnen met de leeftijden die onze overheid
vaststelt, bijvoorbeeld de opschuivende AOW-leeftijd. De AOW-leeftijd is op dit
moment 67 jaar en 3 maanden als je geboren bent na 31 december 1954. Ben je
geboren voor deze datum dan ligt je AOW-leeftijd tussen de 66 en 67 jaar. Volgens
de laatste berichten geldt de AOW-leeftijd van 67 jaar en 3 maanden tot 2024. Vanaf
2024 kan dit weer hoger worden.

 

 
  Klik hier voor het hele artikel  

 

 Binnenkort weer de jaarlijkse
informatiebijeenkomsten van SPF

 

 SPF houdt ook dit voorjaar weer deelnemersbijeenkomsten, waar deelnemers
geïnformeerd worden over de pensioenen bij SPF. Dat zal gebeuren in de maanden
april en mei. Vorig jaar zijn deze bijeenkomsten door de deelnemers als ‘zeer goed’
gewaardeerd. Dus, mis ze niet! 
Zowel in Limburg als in Bergen op Zoom zullen deze bijeenkomsten op de volgende
dagen en tijdstippen gehouden worden voor actieve deelnemers, slapers en
gepensioneerden.

 

 
  Klik hier voor de data  

 

 Raad van Toezicht per 1-1-2018  

 In onze nieuwsbrief van december hebben we jullie reeds geïnformeerd over de
vervanging van de Visitatiecommissie van SPF door een Raad van Toezicht (RvT)
per 1 januari 2018. Inmiddels heeft ook De Nederlandsche Bank goedkeuring
gegeven aan de benoeming van de drie leden voor de raad. Graag stellen we ze
aan jullie voor.

 

 
  Lees hier verder  

 

 Wijziging reglementen 1-1-2018  

 Vanaf 1 januari 2018 is er het een en ander veranderd in de pensioenopbouw bij SPF. Deelnemers zijn
hierover per brief geïnformeerd. In deze nieuwsbrief willen we de wijzigingen graag nog eens toelichten.

 

 
  Lees hier verder  

 

 Uitnodiging voor risicobereidheidsonderzoek  

 Het is mogelijk dat je binnenkort een uitnodiging ontvangt om deel te nemen aan
een risicobereidheidsonderzoek van het fonds. SPF werkt aan een nieuw
strategisch beleidsplan 2019-2023. Voorafgaand aan de invulling van het plan wordt
een onderzoek gedaan naar de risicobereidheid onder de deelnemers van het
fonds. Dit onderzoek vormt mede de basis voor het beleid van de komende periode
en zal worden uitgevoerd door Bureau Zegwaart in kwartaal twee van 2018.

 

 
 Ontvang je post van SPF digitaal  

 Post van het pensioenfonds digitaal ontvangen, dat kan. Alle post van SPF wordt
dan bezorgd in je digitale brievenbus op onze website, je eigen ‘mijn-omgeving’.
Deze omgeving is via je DigiD te bereiken. Je hoeft dan nooit meer te zoeken in
klappers of schoenendozen naar die brief van vorig jaar. Ook handig als iemand
anders de adminstratie voor je doet. 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 SPF pensioen’.

 

 
  Lees hier verder  

 

  Login Mijn SPF pensioen  
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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.
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