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Nieuwsbrief september 2019
 

 

 Hallo ,
Wij hebben pensioennieuws voor jou. 

 

 

 

 Daling dekkingsgraad  

 In onze vorige nieuwsbrief hebben we uitgelegd hoe groot de impact van
een lage rente op onze dekkingsgraden is. De marktrente is al jaren laag.
De afgelopen kwartalen is deze nog verder gedaald. Als gevolg hiervan is
de dekkingsgraad de afgelopen maanden gedaald. Het risico dat SPF
geen toeslag kan verlenen en/of moet korten is hiermee toegenomen. In
dit artikel leggen we je uit hoe het zit.

 

 
  Lees hier verder  

 

 Vertrouwen in SPF nog hoger  

 Het in mei uitgevoerde onderzoek laat zien dat het vertrouwen van de
deelnemers in het pensioenfonds SPF nog hoger is geworden. Van de
deelnemers heeft 85% vertrouwen in SPF (was 76% in 2016). Het
gemiddelde rapportcijfer van SPF is gestegen naar 7,6 (was 7,2 in 2016).
Ook de communicatie van SPF krijgt een 7,6 (was 7,4 in 2016).

 

 
  Lees hier verder  

 

 Pensioenplanner SPF vernieuwd:  

 Check je pensioen!

Planning van je pensioen: gewoon doen!

Ben je een actieve, gewezen deelnemer of is je PPS ingegaan? In ‘Mijn
SPF pensioen’ op de SPF website is de nieuwe versie van de
pensioenplanner beschikbaar. Er wordt gerekend met de laatste
gegevens. De planner wordt 4 keer per jaar ververst. Klik hier om in te
loggen in ‘Mijn SPF pensioen’.

 

 
  Lees hier verder  

 

  
 

https://newsletter.dsm.com/x/?S7Y1Mjf6n2traGJmYva.yNYQAAA05&X
https://spf-pensioenen.nl/#p0
https://spf-pensioenen.nl/nieuwsbriefartikelen/daling/v/lang/nl
https://spf-pensioenen.nl/overons/publicaties/nieuws/v/lang/nl/article/4947
https://spf.kenjepensioen.nl/login?rl=/
https://spf-pensioenen.nl/nieuwsbriefartikelen/check/v/lang/nl
http://www.spf-pensioenen.nl/contact/v/lang/nl
http://www.spf-pensioenen.nl/contact/v/lang/nl


 Pensioengesprekken in BoZ  

 Op locatie Bergen op Zoom zijn in het tweede kwartaal weer
pensioengesprekken 40, 50 of 60 jaar gehouden. Iedereen die in 2019 40,
50 of 60 jaar wordt, heeft via mail een persoonlijke uitnodiging ontvangen.
100% van de 49 medewerkers die het gesprek hebben gehad,
beoordeelden het gesprek Goed tot Zeer Goed, waarbij het percentage
88,1% voor Zeer Goed werd gehaald.
 
Ook in Limburg krijgt iedereen die in 2019 40, 50 of 60 wordt in oktober
een uitnodiging voor een pensioengesprek. Deze gesprekken worden
naar verwachting in de laatste week van oktober gehouden. Laat deze
kans niet voorbijgaan!

 

 
 Pensioenakkoord. Vragen nog steeds niet

beantwoord.

 

 Waar bestaat het akkoord uit?
Het akkoord ligt er in hoofdlijnen. De verdere uitwerking geeft pas
duidelijkheid over de precieze gevolgen. Daarom kunnen we nu nog niets
zeggen over de precieze gevolgen voor de pensioenregelingen van SPF.
Tot nu toe zijn alleen details die over de AOW gaan naar buiten gebracht.
De AOW is het pensioen dat je vanaf je AOW-leeftijd van de overheid
ontvangt. De AOW-leeftijd is in het akkoord voor de komende twee jaar
vastgezet op 66 jaar en vier maanden. Daarna stijgt de AOW-leeftijd door
naar 67 jaar in 2024 (de AOW-leeftijd stijgt dus langzamer dan tot nu toe
was vastgesteld). Vanaf 2025 is de AOW-leeftijd nog niet bekend. Deze
hangt af van de levensverwachting in Nederland. De wijziging van de AOW
heeft al gevolgen voor het pensioen van sommige SPF deelnemers. Deze
deelnemers krijgen persoonlijk bericht van SPF.
Ook is er in het akkoord afgesproken dat het voor de laagst betaalde
beroepen (vaak zijn dit de zware beroepen), aantrekkelijker wordt gemaakt
om drie jaar eerder met pensioen te gaan. Een ander belangrijk
onderdeel van het akkoord heeft betrekking op zelfstandigen (ZZP’ers). Zij
moeten makkelijker kunnen deelnemen aan een pensioenfonds. Hoe dat
geregeld wordt, is nog niet duidelijk.

 

 
  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.

 

 

https://spf-pensioenen.nl/nieuwsbriefartikelen/pensioenakkoord/v/lang/nl
https://dsm.webpower.eu/%7B%7B%20link.plugin.unsubscribe%20%7D%7D

