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

Nieuwsbrief maart 2020
Hallo ,
Wij hebben pensioennieuws voor jou.

Coronavirus: impact op SPF
Er is op dit moment veel nieuws naar aanleiding van het coronavirus. Het
bestuur volgt de ontwikkelingen nauwlettend. En DPS, onze
uitvoeringsorganisatie, heeft voorzorgsmaatregelen getroffen. Zo wordt er
bijvoorbeeld zoveel mogelijk thuisgewerkt om het risico van besmetting zo
klein mogelijk te houden en het uitvoeren en uitbetalen van de pensioenen
door te laten gaan.

Lees hier verder

Pensioenen niet verhoogd maar ook niet
gekort
SPF kort in 2020 de pensioenen niet. Helaas worden de pensioenen ook
niet verhoogd met de stijging van de lonen of de prijzen, de zogenoemde
toeslagverlening of indexatie.

Lees hier verder

Van de bestuurstafel
In de afgelopen periode waren er wisselingen in het Bestuur en de Raad
van Toezicht waarover wij iedereen willen informeren. We hebben hiermee
gewacht omdat onze toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) altijd
een nieuw lid moet goedkeuren. Deze goedkeuringen zijn inmiddels
ontvangen.
Vanaf 1 januari is Arthur Smit tijdelijk de voorzitter van SPF omdat Pascal
Wolters is gestopt. De selectieprocedure voor een nieuwe voorzitter loopt,
en als er meer bekend is, informeren wij jullie hierover. Rene Witjes is
gestopt als werknemerslid van het bestuur. Rudger Schiewer volgt hem op.
Daarnaast volgt Angela Peters, Dries Nagtegaal op als extern bestuurslid.
In de Raad van Toezicht was er één wijziging. Stephan Linnenbank is
toegetreden als lid van de RvT nadat Peter de Groot was gestopt.
In de komende nieuwsbrieven laten we de nieuwe leden uitgebreider aan
het woord. Op onze website staan wel al de foto’s van de nieuwe leden.

Jaarlijkse deelnemersbijeenkomsten van
SPF uitgesteld
SPF organiseert elk jaar deelnemersbijeenkomsten, waar het de
deelnemers informeert over de pensioenen bij SPF. Dit gebeurt normaal in
de maanden april en mei. Door het coronavirus en de daardoor genomen
maatregelen, stellen we deze bijeenkomsten vooralsnog uit. We
onderzoeken de alternatieven om de sessies toch zo snel mogelijk te
houden. Denk hierbij aan digitale sessies.

Eric van Loon en Ron Smeijers over de
SPF Academy
Twee collega’s uit het Bergse, Eric van Loon en Ron Smeijers, doen mee
aan de SPF Academy. Wie zijn ze, wat leren ze en wat hopen ze te
bereiken? Je leest het hier.

Lees hier verder

Pensioenakkoord: laatste ontwikkelingen
Het pensioenakkoord geeft de hoofdlijnen en contouren aan van ons
toekomstig pensioen in Nederland. De details van het akkoord worden
verder uitgewerkt door een stuurgroep waarin deskundigen van het
ministerie van Sociale Zaken, werkgevers, vakbonden, toezichthouders en
Pensioenfederatie zitting hebben. SPF volgt de ontwikkelingen rondom de
uitwerking van het akkoord natuurlijk op de voet omdat dit invloed heeft op
alle deelnemers van 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.

