december 2010

Nieuwsbrief
Extra jaar voor Verantwoordingsorgaan

Veel gestelde
vragen
Waar kan ik terecht met
vragen over mijn
pensioen ?

Van links naar rechts: Jan Coenen, Jo Mastenbroek, Coen Mehlkop, Paul Otto,
Giselle Verwoort, John van Moorsel
Foto: Annemiek Mommers

Het Verantwoordingsorgaan (VO) van SPF blijft een jaar langer in
functie dan was gepland. Dat betekent dat niet dit jaar, maar pas
volgend jaar verkiezingen worden gehouden voor een nieuw Verantwoordingsorgaan. Reden voor de verlenging is dat hierdoor de
zittingsduur van het VO en het bestuur gelijk getrokken is.
Het hebben van een Verantwoordingsorgaan is een wettelijke plicht
voor pensioenfondsen. Het VO geeft ieder jaar een oordeel over het
gevoerde beleid van het bestuur. Daarbij heeft het VO speciale aandacht voor de evenwichtige belangenbehartiging. Dat oordeel is
openbaar en wordt gepubliceerd in het jaarverslag en jaarbericht.
De zes leden van het VO vertegenwoordigen de werkgever, de
werknemers en de gepensioneerden. Hun taak is niet beperkt tot het
geven van een oordeel over het bestuur. Zij adviseren het bestuur
ook over allerlei zaken. Om dat goed te kunnen doen heeft het VO
recht op alle informatie die daarvoor nodig is en voert het overleg met
het bestuur en indien nodig met de visitatiecommissie, de accountant
en de waarmerkend actuaris.

Veel informatie is te vinden
op de website van SPF. Ook
in het jaarbericht en in deze
nieuwsbrief is informatie te
vinden die al veel vragen
over pensioen kan
beantwoorden.
Werknemers van SABIC
kunnen met hun persoonlijke
vragen terecht bij het HR
Service Center. Dat kan op
werkdagen tijdens
kantooruren op telefoonnummer 046 - 7223456.
Vragen kunnen daar ook per
e-mail gesteld worden. Stuur
je vraag dan naar
HRM.Servicedesk@SABICEurope.com.
Voor gepensioneerden,
geprepensioneerden of
gewezen deelnemers is het
anders geregeld. Zij kunnen
terecht bij de Pension Desk
van SPF, telefonisch
bereikbaar op nummer
045 - 5788100 of via e-mail:
dsm.Pensionservices@dsm.
com.

Nieuwe pensioenregeling in de maak
Werkgever SABIC en de vakbonden onderhandelen op dit moment
over een nieuwe pensioenregeling. Die regeling maakt onderdeel uit
van de CAO. De huidige CAO loopt 31 december 2010 af. Nadat
werkgever en bonden overeenstemming hebben bereikt, overlegt de
werkgever met het pensioenfonds over de manier waarop de nieuwe
regeling wordt uitgevoerd in de ‘Uitvoeringsovereenkomst’.
Daarbij let het fonds erop dat een nieuwe regeling financierbaar, uitvoerbaar en rechtmatig is en ook goed gecommuniceerd kan worden
naar deelnemers en pensioengerechtigden.

Contact
Bij vragen over uw pensioen:
www.spf-pensioenen.nl
of HR Service Center,
tel. 046 -7223456 of e-mail:
HRM.Servicedesk@SABICEurope.com.

Word lid van de
SPF klankbordgroep

Informatieavond druk bezocht

Meer informatie over de
klankbordgroep is hier te
vinden.

Nieuw bestuurslid
Guido Croonen (38) is op
1 oktober 2010 op voordracht
van werkgever SABIC door
het bestuur benoemd als
bestuurslid. Dat is gebeurd
onder het voorbehoud van
goedkeuring door De
Nederlandsche Bank.
Croonen is werkzaam als
business manager PP.
Eric Dorn tijdens de informatieavond
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De informatieavond voor deelnemers en gepensioneerden van SPF op
16 november werd druk bezocht. Ongeveer 175 geïnteresseerden
waren voor deze jaarlijkse informatieavond naar Hotel van der Valk in
Urmond gekomen.
Daar hielden SPF-voorzitter Eric Dorn en plaatsvervangend voorzitter
Geert Bonte presentaties. Eric Dorn gaf een toelichting op de actuele
situatie in de pensioenwereld en de positie van pensioenfonds SPF.
Speciale aandacht had hij voor de financiële positie van SPF.
Geert Bonte ging in op de gewijzigde bestuursstructuur (governance)
van SPF en de verwachtingen die het fonds heeft voor 2011.
Na de pauze maakten aanwezigen gebruik van de mogelijkheden om
Dorn en Bonte vragen te stellen over het pensioenfonds.
De presentaties die Dorn en Bonte hielden, zijn hier te vinden.

Vind je oude pensioenen terug op mijnpensioenoverzicht.nl
Wie niet altijd al bij SABIC (of voorheen bij DSM) werkte, heeft in het verleden meestal ook op andere
plaatsen dan bij SPF, pensioen opgebouwd. Soms blijven de opgebouwde pensioenrechten achter bij
het pensioenfonds van die vorige werkgever(s). Veel mensen raken na verloop van tijd het zicht kwijt op
hun pensioenrechten. Bijvoorbeeld omdat de vorige werkgever niet meer bestaat of dat het
pensioenfonds van de vorige werkgever een andere naam heeft gekregen.
Binnenkort kunnen alle mensen die met dit probleem worstelen terecht op de website
www.mijnpensioenoverzicht.nl. Op deze website kan dan elke Nederlander zien bij welk Nederlands
pensioenfonds hij hoeveel pensioenrechten heeft opgebouwd. Op 4 januari 2011 is het zover, dan gaat
de website online.
Mijnpensioenoverzicht.nl is een voorziening van de overheid. Om de eigen gegevens te bekijken heb je
je persoonlijke DigiD-code nodig. DigiD is je inlogcode bij de overheid. Heb je nog geen DigiD, of ben je
je gebruikersnaam of wachtwoord vergeten? Dan kun je die gegevens nu alvast opvragen via de website
van DigiD: www.digid.nl. Zo ben je ervan verzekerd dat je meteen vanaf 4 januari 2011 toegang krijgt tot
de gegevens op de website mijnpensioenoverzicht.nl.

