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Nieuwsbrief juli 2022
 

 

 Hallo ,
Wij hebben pensioennieuws voor jou. 

 

 

 

 Goed nieuws! Pensioen maximaal
verhoogd in 2022

 

 Laten we zo vlak voor de vakanties deze nieuwsbrief beginnen met het
goede nieuws. In maart was er al goed nieuws met het besluit om de
pensioenen in 2022 gedeeltelijk te verhogen. 10 juni besloot het bestuur van
SPF om vanaf 1 juli 2022 volledige toeslagverlening toe te kennen aan alle
deelnemers over het jaar 2021.

 

 
  Lees hier verder  

 

 Uniform Pensioen Overzicht  

 Binnenkort starten we 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 medewerkers en gepensioneerden.
 
We moeten aparte UPO's sturen als je al een (gedeeltelijke) uitkering krijgt
of als je aan verschillende regelingen deelneemt. Het kan dus zijn dat je
meerdere UPO's ontvangt op verschillende momenten. 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.

Klik hier voor nog meer informatie over het UPO.

 

 
  
 

  
 

  
 

https://newsletter.dsm.com/x/?S7Y1Mjf6n2trZGBsYvy.yNbwf05_sm1eanlxTmpJSWqRXkpxrl5yfi4AA58&Z=-556055147&X
https://spf-pensioenen.nl/nl#p0
https://www.spf-pensioenen.nl/nl/over-ons/publicaties/nieuws/nieuwsarchief/150,1189/pensioen-verhoogd-per-1-januari-2022
https://spf-pensioenen.nl/nl/nieuwsbrief-artikelen/343,1277/goed-nieuws-pensioen-maximaal-verhoogd-in-2022
https://mijn.spf-pensioenen.nl/login.aspx?ReturnUrl=%252f
https://spf-pensioenen.nl/nl/over-ons/publicaties/animatiefilmpje-upo
https://spf-pensioenen.nl/upo/v/lang/nl
http://www.spf-pensioenen.nl/contact/v/lang/nl
http://www.spf-pensioenen.nl/contact/v/lang/nl


 Hoe zit het eigenlijk met het
pensioenakkoord?

 

 In eerdere nieuwsbrieven stelden we jullie op de hoogte van de
ontwikkelingen van het pensioenakkoord. Velen van jullie hebben er wel van
gehoord, maar waar gaat dit ook alweer over? In dit artikel vertellen we iets
meer over wat het pensioenakkoord is en wat dit betekent.

 

 
  Lees hier verder  

 

 Verkiezingen 2022. Word lid van het
Bestuur of VO!

 

 In augustus 2022 vinden verkiezingen plaats voor één plaats in het Bestuur
en twee plaatsen in het Verantwoordingsorgaan (VO) van SPF.
 
Bij de vacante plaatsen gaat het om vertegenwoordigers van de
pensioengerechtigden. Er worden verkiezingen gehouden, omdat de termijn
van de zittende pensioengerechtigden op
31 december 2022 afloopt.
 
Alle deelnemers die een pensioen ontvangen van SPF kunnen zich
kandidaat stellen.
Iedereen die tot deze groep behoort, kreeg hierover een persoonlijke brief.

 

 
 Laat je stem horen! Maatschappelijk

verantwoord beleggen bij SPF

 

 Iedereen waar wij een mailadres van hebben, ontving een uitnodiging om
deel te nemen aan een onlineonderzoek over maatschappelijk verantwoord
beleggen bij SPF.

SPF vindt het belangrijk om op een maatschappelijk verantwoorde manier te
beleggen. Wij hebben daarom een duurzaamheidsbeleid waarin is
uitgewerkt waarom wij duurzaam beleggen. Op welke manier wij dit doen en
waarom. En wat wij van onze beleggers op dit vlak verwachten. 
 

 

 
  Lees hier verder  

 

 Toets je pensioenkennis!  

 Klik op de button ‘Toets je pensioenkennis’ en test wat jij weet over
pensioen.
Klik op de vraag en kies je antwoord. Je ziet meteen of jouw antwoord goed
is. Dit gebeurt volledig anoniem. We bewaren geen gegevens.

 

 
  Toets je pensioenkennis!  

 

 Wat zijn jouw behoeftes?  

 We willen graag weten hoe onze deelnemers over onze dienstverlening en
communicatie denken. En waar nog ruimte voor verbetering is. In het
voorjaar van 2021 voerde een onderzoeksbureau de ‘Benchmark Monitor
Pensioenfondsen’ uit. Daaruit blijkt dat deelnemers over het algemeen heel
tevreden zijn over het fonds (zie daarvoor het artikel op de website of in de
nieuwsbrief van oktober 2021). Uiteraard zijn er ook mogelijkheden voor
verbetering.
Waar zie jij ruimte voor verbetering?

 

 
  Klik hier en laat het ons weten  

 

  
 

 
 

 

https://spf-pensioenen.nl/nl/nieuwsbrief-artikelen/343,1255/hoe-zit-het-eigenlijk-met-het-pensioenakkoord
https://spf.clients.aws.decisiontool.nl/api/downloadFile?uuid=9864fe17-0e05-41ec-a9c2-e0a3ddf4e50b
https://spf-pensioenen.nl/nl/nieuwsbrief-artikelen/343,1290/laat-je-stem-horen-maatschappelijk-verantwoord-beleggen-bij-spf
https://spf-pensioenen.nl/nl/pensioenquiz
https://spf-pensioenen.nl/nl/over-ons/publicaties/nieuws/nieuwsarchief/150,1104/heel-tevreden-over-spf
https://spf-pensioenen.nl/client/spfpensioen/upload/nieuwsbrieven/nl/Nieuwsbrief%202021-10.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=AoRhSaNuHUSVfX34dz_uVLYlqckK71BFowAjpQTRNsFUM05LUFVDVVlSNEhXSktENDFEOFdVVkI4RS4u


 

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://dsm.webpower.eu/%7B%7B%20link.plugin.unsubscribe%20%7D%7D

