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Onderwerp

Pensioen verhoogd per 1 januari 2018
Geachte «CODEGESLACHT» «NAAMVOLLEDIGZONDERVOORLETTERS»,
Onlangs heeft het bestuur van Stichting Pensioenfonds SABIC (SPF) het besluit genomen om de
ingegane pensioenen en de opgebouwde pensioenaanspraken in 2018 gedeeltelijk te verhogen. Dit is
mogelijk dankzij de stijging van de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds in 2017 en dat is goed
nieuws. In deze brief vindt u hierover meer informatie.
Pensioenen en pensioenaanspraken bij SPF worden in 2018 gedeeltelijk verhoogd
SPF streeft ernaar om uw pensioen ieder jaar te verhogen en mee te laten groeien met de prijs- of
loonstijging. Dit heet toeslagverlening of indexatie. Bij de jaarlijkse besluitvorming hierover spelen de
financiële positie van het fonds en de wettelijke regels rondom toeslagverlening een grote rol. De
financiële positie van het pensioenfonds wordt uitgedrukt in de beleidsdekkingsgraad.
De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde verhouding tussen het vermogen van een pensioenfonds
en alle huidige en toekomstige pensioenverplichtingen over een periode van 12 maanden.
De beleidsdekkingsgraad per 31 december 2017 was voldoende om gedeeltelijke toeslagen te
verlenen. Daarom is door het bestuur besloten dat in 2018 een toeslag wordt verleend van 0,29% op de
ingegane pensioenen en de opgebouwde pensioenaanspraken van ex-medewerkers en een toeslag
van 0,4% op de opgebouwde pensioenaanspraken van medewerkers.
De pensioenen die nu worden uitgekeerd worden in maart verhoogd met een nabetaling over de
maanden januari en februari.
Meer informatie over toeslagverlening en wettelijke regels kunt u vinden op de website van SPF in het
nieuwsartikel “Pensioen verhoogd per 1 januari 2018”.
Heeft u nog vragen of wenst u een nadere toelichting op deze brief, neemt u dan contact met ons op
via het boven deze brief vermelde telefoonnummer of e-mailadres.
Met vriendelijke groet,

Jo Mastenbroek
Voorzitter

Guido Croonen
Plaatsvervangend voorzitter
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