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Nieuwsbrief december 2018
Hallo ,
Wij hebben pensioennieuws voor jou.

Pascal Wolters, onze nieuwe voorzitter
“Wat mij enorm aantrekt bij SPF, is de kwaliteit van de uitvoering en de
samenwerking met DPS.”
De nieuwe voorzitter van SPF, Pascal Wolters, vindt het belangrijk om door te gaan
op de ingeslagen weg van het fonds en onbevangen aandacht te geven aan de
belangen van alle betrokkenen bij het fonds. Hij wordt vanaf 1 januari 2019
onafhankelijk voorzitter bij SPF. Wat houdt hem bezig? Wat is hem tot nu toe
opgevallen en wat wil hij bereiken als voorzitter bij SPF?

Lees hier verder

Maak kennis met onze nieuwe leden in bestuur
en verantwoordingsorgaan
Conform het rooster van aftreden, vinden er vanaf 1 januari 2019 in het bestuur en
verantwoordingsorgaan van SPF een aantal wijzigingen plaats. Tijd om alvast wat
nader kennis te maken met de nieuwe leden.
In deze nieuwsbrief doen we dat met Stuf Kaasenbrood, Jan Hellings en Ed van
Lamoen. Waarom zijn ze lid van het bestuur of VO geworden? Wat is ze tot nu toe
het meest opgevallen bij SPF? Waar zijn ze het meest trots op?

Lees hier verder

SPF Academy
Ooit beweerde de voormalig minister van Financiën Gerrit Zalm: ‘Het beheren van
een pensioenfonds is helemaal niet zo moeilijk. Je moet zorgen dat je met z’n
vieren bent, dan kun je klaverjassen’.
Tijden veranderen. De eisen die door De Nederlandsche Bank worden gesteld aan
pensioenfondsbestuurders zijn enorm opgeschroefd. Kandidaten voor het bestuur
worden niet alleen getoetst op kennis, maar moeten aan een veel breder
competentieprofiel voldoen. Én over voldoende tijd beschikken.

Lees hier verder

Na zeven jaar eindelijk weer op nummer 1
Het Nederlandse pensioenstelsel staat sinds 7 jaar weer op nummer 1. Nederland
heeft daarmee het beste pensioenstelsel ter wereld. Dat blijkt uit de Global Pension
Index die elk jaar door adviesbureau Mercer wordt uitgebracht. Denemarken staat
op de tweede plaats; Finland op de derde.
In de Global Pension Index worden de pensioenstelsels van meer dan dertig
landen wereldwijd getoetst op toereikendheid, toekomstbestendigheid en integriteit.
Nederland passeert Denemarken met 0.1 punt verschil. Beide landen mogen hun
pensioenstelsels dit jaar de A-status geven. Ter vergelijking, vorig jaar bereikte
geen enkel land de 80-puntengrens voor het verkrijgen daarvan. ‘Het is natuurlijk
fantastisch dat het Nederlandse pensioenstelsel na zeven jaar weer op nummer 1
staat in de index. Het stelsel ligt onder de loep en is nog lang niet perfect, maar het
rapport geeft ons een externe blik over hoe wij onze zegeningen kunnen tellen,’
aldus Marc Heemskerk, pensioenexpert bij Mercer Nederland.

Lees hier het artikel

Nederlanders zijn weinig optimistisch over hun
pensioen
Ondanks dat het Nederlandse pensioenstelstel op nummer 1 staat, hebben
Nederlandse werkenden bovenmatig sombere en niet volledig realistische
verwachtingen over hun pensioenuitkering. Ook de huidige gepensioneerden
maken zich relatief veel zorgen. Dat blijkt uit een onderzoek van State Street Global
Advisors dat werd gehouden onder acht landen: Nederland, Duitsland, Italië,
Zweden, Ierland, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Australië.

Lees hier verder

Je ontvangt dit bericht omdat je een contactpersoon bent van Stichting Pensioenfonds SABIC. Indien je
in de toekomst geen communicatie meer wilt ontvangen via dit kanaal, klik hier om je af te melden.

