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Nieuwsbrief december 2022
 

 

 Hallo ,
Wij hebben pensioennieuws voor jou.

Wij wensen jou en je naasten hele fijne feestdagen! 

 

 

 

 Weer verhoging pensioen bij SPF  

 We zijn blij te kunnen meedelen dat op 1 januari 2023 de pensioenen van
alle deelnemers weer worden verhoogd. Het bestuur besloot dit in de
bestuursvergadering van 9 december 2022.

Wat betekent het besluit?

De opgebouwde pensioenen van medewerkers worden vanaf 1
januari met 4,53% verhoogd.
De ingegane pensioenen en de opgebouwde pensioenen van ex-
medewerkers worden vanaf 1 januari met 10,73% verhoogd.

Dit besluit is genomen op basis van de positieve ontwikkeling van de
financiële positie van SPF en de nieuwe mogelijkheden die de wet hiervoor
biedt. We moeten bij het besluit nog een kleine slag om de arm houden. De
financiële positie op 31 december is uiteindelijk bepalend. Daarom toetsen
we eind 2022 of de financiële positie nog steeds toereikend is.

SPF heeft de ambitie om het pensioen ieder jaar te verhogen en mee te
laten groeien met de prijsstijging voor gepensioneerden en ex-medewerkers
en met de loonstijging voor medewerkers. Het bestuur beoordeelde of SPF
voldoet aan de voorwaarden die de wet hieraan stelt. De belangen van alle
deelnemers zijn hierbij zorgvuldig en evenwichtig afgewogen.

Al onze deelnemers krijgen nog een persoonlijk bericht waarin we de
verhoging nader toelichten.

 

 
 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!  

 

https://newsletter.dsm.com/x/?S7Y1Mjf6n2trZGhgZv6.yNbwf05_sm1eanlxTmpJSWqRXkpxrl5yfi4AA40&Z=-1178009005&X
https://spf-pensioenen.nl/nl#p0
https://spf-pensioenen.nl/nl/pensioenquiz
http://www.spf-pensioenen.nl/contact/v/lang/nl
http://www.spf-pensioenen.nl/contact/v/lang/nl


 Wet toekomst pensioenen en deelnemers-
onderzoek

 

 Hoe staat het met de Wet toekomst pensioenen?
Begin oktober liet minister Schouten weten dat de Wet toekomst pensioenen
(Wtp) een half jaar later ingaat, namelijk per 1 juli 2023. Maar SPF moet
toch door met de voorbereidingen, want uiterlijk 1 januari 2027 moet de
invoering van de nieuwe pensioenregeling zijn afgerond. Die datum is niet
veranderd na het uitstellen van de ingangsdatum naar 1 juli 2023.

 

 
  Lees hier verder  

 

 Hernieuwde kennismaking met Maurice
Pelsers als bestuurslid van SPF

 

 Terug van weggeweest
In de nieuwsbrief van oktober stonden we stil bij het afscheid van Guido
Croonen als bestuurder en de vacature die hierdoor in het bestuur van SPF
ontstond.

De werkgever droeg ter invulling van de vacature Maurice Pelsers voor als
bestuurslid bij SPF. Dit betekent een hernieuwde kennismaking. Hij was
namelijk van januari 2009 tot en met juni 2015 al bestuurslid bij SPF.

Het bestuur is blij met de voordracht en benoeming van Maurice als
bestuurder omdat hij in het verleden aantoonde een bekwaam en gedreven
bestuurder te zijn.

Voor degenen die hem als SABIC-medewerker niet kennen.
Maurice is sinds 2007 in dienst bij SABIC en is nu werkzaam als Senior
Manager bij Petrochemical Pipeline Services B.V. De eerste 10 jaar was hij
werkzaam binnen de afdeling Supply Chain Solids. Hij werkte daar, als
achtereenvolgens Supply & Inventory Manager, Project Manager en
Procurement Manager voor het Europese bulktransport. Daarna was hij
werkzaam als Senior Accountmanager binnen de Sales afdeling voor de
Polymeren afdeling. Begin 2021 maakte hij de overstap naar PPS B.V.

Wij heten Maurice van harte welkom en wensen hem veel succes.

 

 
 Broodjes Aap over pensioen  

 Tijdens de Pensioen3Daagse begin november, was er extra aandacht voor
jouw pensioen. Waarom? Omdat dingen die in je leven gebeuren, direct
gevolgen kunnen hebben op jouw pensioen.

Ook bij SPF vinden we het belangrijk dat je goed op de hoogte bent van wat
er voor je geregeld is voor later. We hebben een speciale podcast
opgenomen waarin wij praten over hoe pensioenfondsen werken aan het
pensioen dat er in Nederland voor jou is geregeld.

Aan het woord zijn Mark Gerards en Alfred Kool, beide
communicatieadviseurs bij DSM Pension Services. Zij praten over de
volgende vier onderwerpen waar veel misverstanden over bestaan:

Je krijgt levenslang pensioen
Pensioenfondsen maken geen winst
Je krijgt meer pensioen dan je hebt ingelegd
Nederland heeft een van de beste pensioenstelsels in de wereld

 

 
  Luister hier naar het gesprek  

 

  
 

 
 

 

 

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://spf-pensioenen.nl/nl/nieuwsbrief-artikelen/343,1363/wet-toekomst-pensioenen-en-deelnemersonderzoek
https://channels.podcastfeed.nl/2087c3bb-fbd3-43f8-869b-90a58506a42a
https://dsm.webpower.eu/%7B%7B%20link.plugin.unsubscribe%20%7D%7D


 

 


