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De pensioenplanner van SPF is in de lucht
Deze extra uitgave van de Nieuwsbrief staat geheel in het
teken van de door SPF ontwikkelde pensioenplanner in ‘Mijn
pensioen’ op de website.

Wat doet de pensioenplanner?
Met de pensioenplanner kunnen deelnemers van SPF die zijn
geboren ná 1949 zelf pensioenberekeningen maken.
Nadat je via de website van SPF bent ingelogd met je persoonlijke
inlogcode (administratienummer SPF) en wachtwoord, laat de
planner jouw persoonlijke pensioengegevens zien. Aan de hand
van deze gegevens berekent de planner je pensioensituatie op je
65- en 66-jarige leeftijd. Vervolgens kun je een aantal keuzes
maken en zien wat daarvan de gevolgen zijn. Zo kun je:
•
•
•
•
•
•
•
•

je pensioenleeftijd vervroegen
partnerpensioen ruilen voor een hoger ouderdomspensioen
voor een bepaalde periode een hogere of lagere
pensioenuitkering kiezen
persoonlijke aanspraken (bijvoorbeeld lijfrente of
pensioen van een ander pensioenfonds) opnemen
sparen via Vrijwillig PensioenSparen (VPS)
je toekomstige deeltijdpercentage wijzigen (als je in
deeltijd wilt gaan werken)
de hoogte van je AOW-uitkering aanpassen (als je geen
volledige AOW ontvangt)
de gevolgen van (echt)scheiding(en) die bij SPF bekend
zijn, laten berekenen.

Na het maken van een of meerdere keuzes rekent de planner de
gevolgen hiervan voor je uit. De uitkomsten worden in een grafiek,
in een tabel of in woorden gepresenteerd. Ook is een grafiek met
netto bedragen en informatie over het partnerpensioen zichtbaar.
Je kunt hierdoor een goed beeld krijgen van je toekomstige
pensioensituatie en de invloed die bepaalde keuzes hierop
hebben.

Wie kan de
pensioenplanner
gebruiken?
De pensioenplanner staat ter
beschikking van de
werknemers van SABIC die
zijn geboren ná 1949. Een
voorwaarde is verder dat je
het UPO 2012 al van SPF
hebt ontvangen.
De gegevens van dit UPO
(stand 31 december 2011)
vormen namelijk de basis
voor de berekeningen van de
pensioenplanner.
Medewerkers van SABIC die
in 2012 in dienst kwamen,
kunnen daarom pas vanaf
medio 2013 (als ze hun
eerste UPO hebben
ontvangen) de pensioenplanner gaan gebruiken.
Medewerkers die hun UPO
2012 om welke reden dan
ook later ontvangen, kunnen
ook pas later van de
pensioenplanner gebruik
gaan maken.

Waarmee houdt de pensioenplanner rekening?
Bij het maken van pensioenberekeningen gaat de planner uit van
een aantal aannames en (verzekeringstechnische) tarieven die op dit
moment gelden, maar die in de loop van de tijd kunnen wijzigen.
Daarom zijn de resultaten van de pensioenplanner een indicatie.
Hierdoor kunnen aan de resultaten van de prognoseberekeningen
geen rechten worden ontleend.

Uitkomsten
pensioenplanner
vormen een onderdeel
van je totale financiële
planning
Met de AOW wordt in de
planner rekening gehouden.
Met pensioenen die bij
andere pensioenfondsen zijn
opgebouwd of lijfrentes niet.
Deze pensioen-inkomsten
kun je wel zelf toevoegen in
de planner.
• Op de website
www.mijnpensioenoverzicht.nl

vind je een totaaloverzicht
van je in Nederland
opgebouwde pensioenen
en AOW-aanspraken. Dat
is handig als je bij je vorige
werkgever(s) hebt
deelgenomen aan een
andere Nederlandse
pensioenregeling.
• Voor het maken van een
totale financiële planning,
mogelijk samen met een
financieel adviseur,
vormen de uitkomsten van
de pensioenplanner van
SPF een onderdeel.

In de pensioenplanner zelf is vermeld waar de planner wel of geen
rekening mee houdt. Zo wordt bijvoorbeeld geen rekening gehouden
met inflatie, de toekomstige salarisontwikkeling en het al dan niet
toekennen van toeslagen. Ook is geen rekening gehouden met de
mogelijkheid dat door de financiële situatie bij SPF een korting op de
opgebouwde aanspraken of de toekomstige jaaropbouw kan
plaatsvinden. Voor de toekomstige rente over het
prepensioenkapitaal en het spaarsaldo in de VPS wordt een
aanname gedaan die in de planner wordt uitgelegd. Je kunt ook
lezen hoe de planner rekening houdt met bijvoorbeeld toekomstige
pensioenopbouw, deeltijdarbeid en pensioengevolgen van een
(echt)scheiding. Voorts is ook vermeld waar van wordt uitgegaan bij
het berekenen van het netto (pensioen)inkomen. Het is dus
belangrijk om ook de toelichtingen in de planner te lezen.

Pensioenprognose
De uitkomsten die de pensioenplanner van SPF geeft, zijn een
indicatie van je pensioeninkomen. Immers tussen nu en de
uiteindelijke pensioendatum kan er veel veranderen waarmee de
pensioenplanner op dit moment nog geen rekening kan houden. Zo
kunnen reglementswijzigingen, toeslagverlening, kortingen,
wijzigingen in de loonbelasting en de sociale premies enzovoorts het
uiteindelijke pensioeninkomen beïnvloeden. De pensioenplanner kan
dus geen definitieve uitkomst van je pensioeninkomen geven.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de bedragen die de
planner geeft. Wel geeft de planner een beeld dat het mogelijk
maakt om in je pensioen te sturen. De uitkomsten kunnen je
bijvoorbeeld aanzetten om extra te gaan sparen voor je pensioen.

Wat je ook moet weten over de planner:
•
•
•

In de pensioenplanner wordt bij de verschillende onderdelen
verdere uitleg en informatie gegeven.
Nadat je de eerste keer gebruik hebt gemaakt van de
pensioenplanner word je gevraagd (via een korte enquête) een
oordeel over de planner te geven.
Als je vragen hebt over het gebruik van Mijn pensioen kun je
tijdens kantooruren terecht bij de Pension Desk van SPF
(telefoon 045 5788100). Het e-mailadres is
info.PensioenfondsSABIC@dsm.com.

