Nieuwsbrief SPT, november 2015
Aanmelden:
Is deze nieuwsbrief
interessant voor
iemand die u kent?
Stuur deze dan door.
Aanmelden gaat heel
eenvoudig.
Reageren?
Wilt u reageren op de
nieuwsbrief? De
redactie stelt prijs op
uw mening.
Mail ons.

Dekkingsgraad stijgt licht in oktober:
108,1%
De dekkingsgraad van een pensioenfonds zegt iets
over de financiële positie. Het geeft de verhouding
weer tussen het aanwezige vermogen en de
pensioenverplichtingen. De dekkingsgraad van SPT
kwam eind oktober uit op 108,1%. Dit betekent dat
voor iedere euro pensioen die uitbetaald wordt, of in
de toekomst uitbetaald gaat worden, ongeveer 1,08
euro beschikbaar is.
Lees meer...

Wanneer ontvang ik AOW-pensioen?
Vanaf een bepaalde leeftijd ontvangt u AOWpensioen van de overheid. De leeftijd waarop u voor
het eerst AOW-pensioen ontvangt, gaat in stappen
omhoog naar 67 jaar. Wilt u weten wat uw AOWleeftijd straks naar verwachting is? Vul dan uw
geboortedatum in bij de rekentool op de website van
Wijzer in Geldzaken en u krijgt een inschatting te
zien van de leeftijd waarop uw AOW-pensioen ingaat.
Lees meer...

Tijdelijke verlenging
aankooptermijn
lijfrente
Valt uw elders
opgebouwde
pensioenkapitaal
binnenkort vrij? Dan mag
u tot 31 december 2016
wachten met de aankoop
van een lijfrente. De
overheid heeft dit
besloten, omdat de
rentestand erg laag is en
er nog geen blijvende
oplossing is voor
doorbeleggen na de
pensioendatum. De wet die
dit mogelijk maakt, gaat
waarschijnlijk in per 1 juli
2016.
Lees meer...

Binnenkort in de lucht: onze nieuwe
website
Aan het adres (www.spt.nl) verandert niets, maar
onze website wordt wél helemaal vernieuwd.
Volgende maand gaat de nieuwe website live. U vindt
er uiteraard alle informatie over uw pensioenregeling.
Maar de website is ook gekoppeld aan een nieuwe,
persoonlijke online omgeving. Hierin kunt u uw eigen
pensioeninformatie inzien en wijzigingen doorgeven.

Informatie van de
BPVT
Hieronder leest u het
laatste nieuws van de
Beroepspensioenvereniging
Tandartsen en Tandartsspecialisten (BPVT).

Nieuw bestuurslid BPVT
Het bestuur heeft het voornemen per 1 januari 2016
de heer J.A.W. (Hans) Apeldoorn RA EPP MBA te
benoemen (als extern deskundige ) in het bestuur
van de BPVT. Dit is aangekondigd tijdens de
Algemene Vergadering op 23 juni 2015. Vanaf 1 juni
2015 heeft de heer Apeldoorn alle vergaderingen van
de BPVT bijgewoond als aspirant-bestuurslid. Hij zal
de functie van secretaris op zich nemen. Op 21 juni
2016 wordt de voordracht tot bestuurslid van de
BPVT voorgelegd aan de Algemene Vergadering van
de BPVT.
Noteer alvast: datum Algemene Vergadering
BPVT 2016
Ook in 2016 zal de BPVT een Algemene
Ledenvergadering houden. Deze is gepland op
dinsdag 21 juni 2016, van 19.00 – 19.30 uur. Wij
hopen dat u ook dit jaar aanwezig bent bij deze
bijeenkomst. Begin juni 2016 ontvangt u een
uitnodiging en agenda voor deze bijeenkomst.
Nieuwe website SPT
Binnenkort gaat de vernieuwde website van SPT live.
Op de pagina’s van de BPVT wordt onder meer
ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van de BPVT,
haar positie nu en de verhouding met de SPT als
pensioenuitvoerder.
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