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Nieuwsbrief

Van harte welkom
Nu uw pensioenaanspraken of pensioenrechten zijn ondergebracht bij
Pensioenfonds SABIC (SPF), heten wij u van harte welkom. SPF zal er alles
aan doen om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen.

Informatie bij uitkeringsspecificatie maart 2015
Pensioengerechtigden van (voorheen) Pensioenfonds SABIC-IP ontvangen
deze maand voor de eerste keer hun betaling van SPF. In deze nieuwsbrief
is daarom informatie speciaal voor deze groep verzekerden opgenomen.
De uitkering is voor iedereen die op 31 december 2014 al een uitkering kreeg
van Pensioenfonds SABIC-IP, één op één overgenomen. De afronding in
centen kan mogelijk een kleine afwijking te weeg brengen. De uitkeringsspecificatie wijkt af van de specificatie van Pensioenfonds SABIC-IP.
De diverse pensioenaanspraken van het oude pensioenfonds zijn op de
uitkeringsspecificatie van SPF opgeteld en als totaal onder één naam
gepresenteerd. Ook de opzet en de gebruikte termen kunnen afwijken. In het
geval er onduidelijkheden zijn met betrekking tot de uitkeringsspecificatie kan
contact worden opgenomen met Pension Desk van SPF. De
contactgegevens hiervoor staan in rechter kolom van deze nieuwsbrief.

De inhoudingen op de uitkering in 2015
1. De belastingtabellen. Het belastingtarief van de eerste schijf is in 2015
met 0,25% verhoogd ten opzichte van 2014. Het percentage voor de
WLZ (Wet Langdurige Zorg), voorheen de AWBZ, is met 3% verlaagd. De
tarieven van de tweede, derde en vierde schijf zijn in 2015 niet veranderd
ten opzichte van 2014.
2. Naast de nominale premie (voor de basis- en eventuele aanvullende
verzekering) is elke verzekerde ook een inkomensafhankelijke bijdrage
van de Zorgverzekeringswet verschuldigd. De wettelijk verplichte bijdrage
voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) in 2015 bedraagt 4,85%. SPF is
verplicht deze bijdrage tot een inkomen van maximaal € 51.974 per jaar
in te houden.
De hoogte van deze inhoudingen bepaalt de overheid. Het pensioenfonds
heeft hier geen invloed op. Meer informatie hierover is te vinden op de
website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl.

Nieuwsbrief SPF:
Blijf op de hoogte van de
actuele pensioenontwikkelingen bij SPF door u
te abonneren op de
Nieuwsbrief van SPF. De
nieuwsbrief verschijnt vier
keer per jaar in digitale vorm.
Abonneren is mogelijk via de
website van SPF:
www.spf-pensioenen.nl.
Ga bij ‘Wat gebeurt er bij...’
naar een van de
gebeurtenissen en klik daar
links onder op ‘Aanmelden
nieuwsbrief’.

Uitbetaling inhaalindexatie Pensioenfonds SABIC-IP
De door Pensioenfonds SABIC-IP toegekende inhaalindexatie van uw
pensioen zal door SPF met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 worden
uitgekeerd. De uitbetaling zal uiterlijk in de maand juni plaatsvinden.

Voor alle pensioenvragen

Pension Desk SPF

Telefoon:
045 5788100
e-mail:
Info.PensioenfondsSABIC@dsm.com

Betaaldata 2015
SPF zorgt ervoor dat het
pensioen op de 27ste van de
maand op de bankrekening
staat. Als de 27ste echter in
een weekend valt, is dat
eerder het geval.
Betaaldata 2015 SPF
Pensioenuitkeringen
Maand

Dag

Maart

27

April

24

Lagere belastingtarieven pas vanaf AOW-leeftijd

Mei

27

Juni

26

Juli

27

Vanaf 2013 wordt de AOW-leeftijd stapsgewijs verhoogd. Voor wie in 2015
65 jaar wordt (uiterlijk in september), start de AOW-uitkering drie maanden
na de verjaardag. Vanaf dat moment gelden de lagere belastingtarieven. In
de periode daarvoor gelden dus nog de hogere belastingtarieven.

Augustus

27

September

25

Oktober

27

November

27

December

18

Naheffing
inkomstenbelasting
Een naheffing van inkomstenbelasting kan worden
voorkomen door er voor te
kiezen om door SPF
maandelijks meer loonheffing
te laten inhouden.
SPF kan echter niet het
bedrag berekenen waarmee
de loonheffing aangepast
moet worden. De hoogte van
de aanpassing dient men zelf
(mogelijk met hulp van een
financieel adviseur) te
berekenen en schriftelijk door
te geven aan SPF.

Fiscale jaaropgave
De pensioengerechtigden betrokken bij de collectieve waardeoverdracht
vanuit Pensioenfonds SABIC-IP, ontvingen hun jaaropgave 2014 in januari.
Ook de jaaropgave 2015 (over de maanden januari en februari 2015) zijn
verstuurd. Vragen over deze jaaropgaven dienen bij TKP te worden gesteld.
De jaaropgave over de maanden vanaf maart 2015 ontvangt u in 2016 van
SPF.

Mijn pensioen en SPF Post-digitaal
Het digitale dossier ‘Mijn pensioen’ op de website van SPF wordt voor de
pensioengerechtigden van (voorheen) Pensioenfonds SABIC-IP uiterlijk in
mei toegankelijk. Vanaf dat moment kan gebruik worden gemaakt van SPF
Post-digitaal. Door voor SPF Post-digitaal te kiezen ontvangt men alle
pensioeninformatie alleen nog digitaal. Zo houdt u al uw pensioeninformatie
op één plaats bij elkaar. Via een
e-mail wordt u op de hoogte gesteld wanneer nieuwe documenten in uw
persoonlijke dossier bij SPF zijn geplaatst.

Uniform pensioenoverzicht (UPO)
De pensioenoverzichten die uitkeringsgerechtigden van SPF jaarlijks
ontvangen geven de stand weer op 31 december. De overzichten met de
stand per 31 december 2015 worden medio 2016 verstuurd.

Wijzigingen doorgeven aan SPF
Gaat u verhuizen binnen Nederland?

Als u uw nieuwe adres doorgeeft aan de gemeente, wordt uw adreswijziging
automatisch verwerkt. SPF is namelijk aangesloten op de Basisregistratie
Personen (BRP) van de overheid. U hoeft SPF dus niets door te geven.
Gaat u verhuizen in of naar het buitenland?

Dan moet u uw adreswijziging altijd schriftelijk doorgeven aan SPF.
Wijzigt uw bankrekeningnummer?

Geef dan uw nieuwe IBAN en BIC-nummer schriftelijk aan SPF door. Zorg
ervoor dat u de brief ondertekent en uw administratienummer van SPF
vermeldt. En stuur een kopie van uw bankafschrift of een print van
internetbankieren mee waarop uw IBAN, de tenaamstelling en het adres
duidelijk zichtbaar zijn.
In de brochure ‘Gebeurtenissen melden bij SPF’ op de website van SPF
leest u meer over welke en hoe u wijzigingen aan SPF kunt doorgeven.

