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

Nieuwsbrief juni 2019
Hallo ,
Wij hebben pensioennieuws voor jou.

Je pensioen bij SPF duidelijk uitgelegd
Dit voorjaar vonden er weer deelnemersbijeenkomsten plaats in Limburg
en Bergen op Zoom. Tijdens die bijeenkomsten informeerden
bestuursleden van SPF de deelnemers over het pensioen en de laatste
ontwikkelingen bij het pensioenfonds. Behalve zes ‘fysieke’ sessies
waren er ook dit jaar weer twee ‘skype-sessies’.

Lees hier verder

Het is bijna UPO-tijd
Vanaf juli 2019 starten wij met het verzenden van de UPO’s.
Je ontvangt je UPO in je digitale brievenbus in ‘Mijn SPF pensioen’ of op
papier op je huisadres (als je hebt aangegeven dat je geen gebruik wilt
maken van SPF-post digitaal). Omdat we niet alle UPO’s in een keer
kunnen versturen, starten we met de gepensioneerden. De verzending van
de UPO’s loopt tot en met september.
Bekijk ook dit animatiefilmpje voor meer informatie over de inhoud en
mogelijkheden van het UPO. Ben je deelnemer aan de
Nettopensioenregeling? Dan ontvang je enkele weken na de verzending
van de UPO’s over de basisregeling het overzicht met betrekking tot de
Nettopensioenregeling.
Binnenkort komt er ook een geactualiseerde versie van de
pensioenplanner in ‘Mijn SPF pensioen’ op de website van SPF
beschikbaar. Zodra deze er is, plaatsen we weer een nieuwsbericht.

Klik hier voor meer informatie over het UPO

Rente waarmee we moeten rekenen op
historisch dieptepunt
De rente is verder gedaald en staat nu onder de 1%. Dit heeft grote invloed
op onze dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft aan of SPF genoeg geld
in kas heeft om alle opgebouwde pensioenen te betalen, nu én in de
toekomst. De dekkingsgraad wordt berekend door het Vermogen te delen
door de Verplichtingen. Het vermogen is al het geld dat SPF in kas heeft.
De Verplichtingen zijn alle pensioenen die SPF moet betalen, nu én in de
toekomst.
Hoe groot de invloed van de rente op onze dekkingsgraad is, laten we zien
met onderstaande voorbeeldberekeningen.
De rente bepaalt hoe hoog onze verplichtingen zijn.
Stel dat wij over 10 jaar een pensioen van € 1.000 moeten uitbetalen.
Met een rente van 1% moeten we nu € 905 in kas hebben om over 10 jaar
€ 1.000 te kunnen betalen.
Met een rente van 2,5% hoeven we nu maar € 781 in kas te hebben om
diezelfde € 1.000 te betalen.
Als we nu met de bovenstaande bedragen de dekkingsgraad uitrekenen
dan zie je hoe groot die invloed is.
Met 1% rente delen we de verplichting van € 1.000 door het vermogen van
€ 905. Je krijgt dan een dekkingsgraad van 110%.
Met 2,5% rente delen we de verplichting van € 1.000 door het vermogen
van € 781. Je krijgt dan een dekkingsgraad van 128%.
Je ziet dus hoe groot de invloed van een verschil van anderhalf procent
rente is op het wel of niet indexeren van ons pensioen.

Pensioenakkoord. Meer vragen dan
antwoorden.
Je hebt het nieuws al in de media opgevangen. Dinsdag 4 juni bereikten
het kabinet en de sociale partners een principe-akkoord over het
toekomstige pensioenstelsel. Ook de linkse oppositiepartijen Groen Links
en PvdA staan achter dit akkoord. Daarnaast hebben de leden van de
vakbonden zich via een adviserend referendum uitgesproken over het
akkoord. De meerderheid stemde voor.

Klik hier voor het hele artikel

SPF investeert in groene projecten van de
Nederlandse overheid
Met een investering in groene projecten van de Nederlandse overheid,
zet SPF een belangrijke stap op het gebied van duurzaamheid.
Groene leningen
SPF heeft 7,5 miljoen belegd in een zogenoemde groene lening ‘Green
Bond’ van de Nederlandse overheid. Hiermee is SPF een van de relatief
grootste investeerders in deze eerste groene lening van de Nederlandse
overheid. Nederland is hiermee ook het eerste land met de allerhoogste
kredietkwaliteit (AAA) dat een groene lening uitgeeft. De opbrengsten van
deze lening worden gebruikt om maatregelen en projecten te financieren
die CO2 uitstoot verminderen en bijdragen aan de klimaatdoelstellingen
van de overheid.
Groene obligaties spelen een belangrijke rol bij het stimuleren van
positieve klimaat-en milieuresultaten. Naast dat deze lening bijdraagt aan
duurzame ontwikkeling, is het ook een lening met een goed rendement en
een hele goede kredietwaardigheid.

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.

