Heerlen, 3 mei 2010

Beste pensioengerechtigde,

Graag brengen wij het volgende onder uw aandacht.
Het bestuur van SPF heeft op 2 april 2010 de mogelijkheden beoordeeld om over te gaan tot
het verlenen van (inhaal)toeslagen (indexatie) over de pensioenuitkeringen. In deze brief
wordt u hierover nader geïnformeerd.
Toeslagen
Op grond van de huidige financiële situatie van het fonds en het gehanteerde toeslagenbeleid,
kan niet worden overgegaan tot volledige toeslagverlening. De financiële situatie van het
fonds is zodanig verbeterd, dat het bestuur wel heeft kunnen besluiten tot een gedeeltelijke
toeslagverlening. De volgende toeslagen zijn toegekend:
0,72 % over 2009 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2010 (50% van 1,44%, zijnde
de prijsstijgingen in 2008).
0,35% over 2010 per 1 mei 2010 (50% van 0,69%, zijnde de prijsstijging in 2009).
Indien op een later moment de financiële situatie het weer toelaat, kan het bestuur alsnog besluiten om de nu niet verleende toeslagen van 0,72% en 0,34% toe te kennen.
Inhaaltoeslagen
In 2009 heeft het bestuur u schriftelijk bericht dat geen toeslag werd verleend over 2008 als
gevolg van de financiële situatie van SPF op dat moment. Deze toeslag, in verband met de
prijsstijgingen in 2007, zou 1,91 % hebben bedragen.
De financiële situatie van het fonds laat het niet toe om tot inhaaltoeslagverlening over te
gaan. Op dit moment kan geen uitspraak worden gedaan over wanneer het fonds in staat is
om inhaaltoeslagen toe te kennen.
Uitbetaling
De uitbetaling van het aangepaste pensioen (inclusief nabetaling) zal in mei 2010 plaatsvinden.
Voor alle duidelijkheid vermelden wij dat de bovengenoemde besluiten over de (inhaal)toeslagen niet zijn meegenomen in het UPO 2010 (Uniform Pensioenoverzicht).
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Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende over de toeslagverlening op uw pensioen te
hebben geïnformeerd. Met mogelijke vragen kunt u terecht bij de Pension Desk, bereikbaar
via email: dsm.pensionservices@dsm.com of telefoon: 045-5788100.
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