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Nieuwsbrief juli 2021
 

 

 Hallo ,
Wij hebben pensioennieuws voor jou. 

 

 

 

 Deelnemersbijeenkomst in hetzelfde jasje  

 We waren graag weer naar je toe gekomen voor de
deelnemersbijeenkomst. Dat kan helaas ook dit jaar niet, vanwege corona.
Daarom maakten we een video.
 
In de video vertellen twee van onze bestuursleden, Léon Jacobs en Rudger
Schiewer, hoe SPF georganiseerd is, wie er allemaal in welke
bestuursorganen actief zijn en waar het bestuur allemaal mee te maken
krijgt. Natuurlijk gaat het ook over de resultaten die ons pensioenfonds in
2020 haalde en hoe SPF zich ontwikkelde in het eerste kwartaal van 2021.
We sturen je een bericht als de video klaar is. Houd daarom je (digitale)
brievenbus in de gaten.
 
Nu al weten hoe we het in 2020 deden?
In een paar minuten weten wat we in het afgelopen jaar allemaal met jouw
geld hebben gedaan bij SPF? Dat kan. We hebben 2020 voor je in beeld
gebracht. Bekijk hier het jaarbericht.
In dit jaarbericht laten we de ontwikkelingen en resultaten van SPF in het
afgelopen jaar zien. Je vindt er informatie over de financiële situatie,
communicatie, beleggingen en allerlei andere pensioenzaken. Ook nemen
we een korte vooruitblik naar 2021.

 

 
 Meer doen met Pensioen?  

 Pensioen is actueel, volop in de aandacht en dichterbij dan je misschien zelf
denkt. Neem alleen al de veranderingen in ons pensioenstelsel die eraan
komen. Bijna dagelijks zijn er discussies in de media over dit thema.

Je pensioenregeling is een belangrijk onderdeel van je arbeidsvoorwaarden.
Op basis van de bijdrage die SABIC samen met de medewerkers inlegt, kun
je concluderen dat we gemiddeld meer dan één dag in de week voor ons
pensioen werken! Het belang van een goed pensioen is dus echt niet ver
weg.

Vind jij pensioen leuk en heb je interesse om hier in de toekomst meer mee
te doen? Meld je dan aan voor de SPF Academy. Met daaropvolgend
eventueel een leuke rol binnen ons pensioenfonds zoals bijvoorbeeld in het
verantwoordingsorgaan of het bestuur van het fonds. Een rol waarin jij kunt
bijdragen aan een goed pensioen.

Aanmelden voor de SPF Academy of meer informatie hierover krijg je bij
Armin.Becker@dsm.com.

 

 
  Lees hier verder  

https://newsletter.dsm.com/x/?S7Y1Mjf6n2traGFkavG.yNYQAAA48&Z=-2051479304&X
https://www.spf-jaarbericht.nl/spf-in-2020/
mailto:armin.becker@dsm.com
https://spf-pensioenen.nl/nl/nieuwsbrief-artikelen/343,1043/meer-doen-met-pensioen
http://www.spf-pensioenen.nl/contact/v/lang/nl
http://www.spf-pensioenen.nl/contact/v/lang/nl


 

 Jong en dan toch NU iets doen aan je
pensioen!?

 

 Je bent jong en dan al pensioen? Jazeker, want je pensioen bij SPF is niet
alleen je eigen pensioen maar ook het pensioen voor je partner en je
kinderen.
En ook het arbeidsongeschiktheidspensioen dat voor je verzekerd is bij
SPF. We hopen natuurlijk van niet, maar je kunt al op hele jonge leeftijd met
dit pensioen te maken krijgen.
 

 

 
  Lees hier verder  

 

 Pensioenakkoord: laatste ontwikkelingen  

 Eind 2020 heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen voor consultatie aangeboden.
Internetconsultatie is onderdeel van het wetgevingstraject. Pensioenfondsen
hebben hun reactie bij de Pensioenfederatie neergelegd. Met deze reacties
willen pensioenfondsen bijdragen aan de totstandkoming van het nieuwe
pensioenstelsel. Belangrijke voorwaarden zijn de uitvoerbaarheid en de
uitlegbaarheid van de nieuwe regels. Daarbij is van belang dat het
pensioenfondsbestuur eigen, evenwichtige afwegingen kan blijven maken in
het belang van de deelnemers.

Op 10 mei maakte de minister bekend dat het wetsvoorstel begin 2022 naar
de Tweede Kamer wordt gestuurd en naar verwachting per 1 januari 2023 in
werking treedt. Dat is één jaar later dan oorspronkelijk gepland. Sociale
partners en SPF bekijken wat dit betekent voor de invoering van de wet bij
SPF.

 

 
  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.
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