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HERZIENINGENBELEID SPF
Stichting Pensioenfonds SABIC (SPF) moet ervoor zorgen dat de pensioen- en aanspraakgerechtigden
krijgen waar ze recht op hebben. SPF verwerkt daartoe onder meer gegevens van de werkgever, de
pensioen- en aanspraakgerechtigden zelf en het UWV. Hoewel SPF zorgvuldig omgaat met de
gegevens, is het niet altijd te voorkomen dat er onjuistheden in de administratie ontstaan.

Als SPF vaststelt dat er onjuistheden in de administratie zitten, dan herstelt SPF deze onjuistheden zo
snel mogelijk. Dat kan leiden tot het bijstellen van eerder gecommuniceerde bedragen van opgebouwd
pensioenen of een aanpassing (naar boven of naar beneden) van een pensioenuitkering. Als SPF een
pensioenuitkering aanpast, dan kan het zijn dat SPF pensioen nabetaalt of te veel ontvangen pensioen
terugvordert of verrekent.

Het herstellen van onjuistheden in onze pensioenadministratie noemen wij ‘herzieningen’. In dit beleid is
vastgelegd hoe SPF omgaat met herzieningen.

BELEID
Bij het doorvoeren van herzieningen hanteert het pensioenfonds het volgende beleid:

· Een aanspraak- en/of pensioengerechtigde heeft recht op een pensioen in overeenstemming met
het pensioenreglement.

· Het pensioenfonds spant zich in om herzieningen zoveel mogelijk te vermijden door heldere
communicatie en het aanhoudend verbeteren van de datakwaliteit van de pensioenadministratie.

· Als een herziening nodig is, dan past het fonds in beginsel de pensioenaanspraak of de
pensioenuitkering aan.

· Als een verhoging leidt tot een nabetaling van pensioen, dan keert SPF het meerdere zo spoedig
mogelijk uit.

· Als een herziening leidt tot een terugvordering, dan verrekent het fonds deze vordering - voor
zover mogelijk - met toekomstige pensioenuitkeringen bij voorkeur binnen het (lopende) boekjaar,
maar in ieder geval binnen 2 jaar na de herziening plaatsvindt. Het fonds houdt rekening bij het
terugvorderen van te veel uitgekeerd pensioen met de persoonlijke feiten en omstandigheden van
de pensioengerechtigde; bijvoorbeeld voor wat betreft het aantal termijnen waarbinnen verrekend
wordt of de wijze waarop de terugvordering plaatsvindt.

· Het fonds informeert bij materiële herziening van de pensioenaanspraken- of rechten over de
mogelijke gevolgen voor de aanspraak- en pensioengerechtigde; bijvoorbeeld door te verwijzen
naar de Belastingdienst, UWV en/of SVB.

HARDHEID
Het fonds kan op eigen initiatief of op verzoek van de pensioen- of aanspraakgerechtigde waar nodig op
basis van de feiten en omstandigheden van het geval in afwijking van het herzieningenbeleid een
bijzondere regeling treffen.
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MONITORING & RAPPORTAGE
SPF monitort en evalueert de belangrijkste oorzaken van de herzieningen die worden doorgevoerd. Op
basis van de uitkomsten van de evaluatie treft SPF maatregelen om vergelijkbare herzieningen naar de
toekomst te voorkomen.

KLACHTEN & GESCHILLEN
Een aanspraak- en pensioengerechtigde kan in overeenstemming met de Regeling Klachten &
Geschillen bezwaar maken tegen de (voorgenomen) herziening. Als de interne klachten- &
geschillenprocedure is doorlopen en de aanspraak- of pensioengerechtigde is het niet eens met het
oordeel van de Commissie Klachten en Geschillen, dan kan de aanspraak- en pensioengerechtigde de
(voorgenomen) herziening voorleggen aan de Ombudsman Pensioenen.
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Contact
Bij vragen over je pensioen kun je terecht op
de website: spf-pensioenen.nl
of bij onze Pension Desk:
tel. 045 - 5788100
e-mail: info.PensioenfondsSABIC@dsm.com

https://spf-pensioenen.nl/
mailto:info.PensioenfondsSABIC@dsm.com

