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Voor meer informatie kunt u terecht bij
SPF Beheer. SPF Beheer verzorgt de
uitvoering van de pensioenregeling en
beheert het vermogen van Pensioenfonds
Rail & Openbaar Vervoer.

FUSIE
WAT BETEKENT DE
FUSIE VOOR MIJ?

Contact
Spoorwegpensioenfonds
(030) 23 29 325 van 9.00 tot 17.00 uur
e-mail: pensioenen@spfbeheer.nl
SPOV
(030) 23 29 299 van 9.00 tot 17.00 uur
e-mail: spov@spfbeheer.nl
Website www.railov.nl
Postadres
SPF Beheer
Afdeling Klantcommunicatie
Postbus 2030, 3500 GA Utrecht
Bezoekadres
Arthur van Schendelstraat 850
3511 ML Utrecht
Bezoekuur van 10.00 tot 16.00 uur
Wij kunnen u tijdelijk niet ontvangen.
Kijk op de website voor meer informatie en
onze actuele openingstijden.
Klachten?
Het bestuur van het pensioenfonds en
SPF Beheer doen er alles aan de pensioenregeling zo goed en zorgvuldig mogelijk
uit te voeren. Toch kan het voorkomen
dat u een klacht heeft. Hebben wij u niet
correct behandeld, dan kunt u een klacht
indienen. Dat kan schriftelijk of telefonisch.
Met een klacht kunt u terecht bij:
SPF Beheer bv,
Antwoordnummer 4353
3500 VE UTRECHT
Telefoon: (030) 23 29 160
(alleen voor klachten)
E-mail: klachten@spfbeheer.nl
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Vormgeving Studio Guichard, Groningen
Vragen?
Dit magazine wordt door ons met de grootste zorg samengesteld. Omwille van de leesbaarheid kunnen
we echter niet op alle details van regelingen of andere zaken ingaan. Daarom kunt u aan de teksten in
dit magazine geen rechten ontlenen. Heeft u vragen, neemt u dan gerust contact met ons op. Onze
medewerkers helpen u graag verder. U kunt ons bereiken op werkdagen tussen 9.00 en 17.00.

WELKOM
BIJ PENSIOENFONDS
RAIL & OPENBAAR
VERVOER

H

Het is zover: op 1 april zijn Stichting
Pensioenfonds Openbaar Vervoer
(SPOV) en het Spoorwegpensioenfonds samengegaan in het nieuwe
Pensioenfonds Rail & Openbaar
Vervoer. Dat betekent afscheid van
twee pensioenfondsen waar velen
van u al zo lang hun pensioen aan
toevertrouwden. Ik kan me voorstellen dat het even wennen is.
Laat ik vooropstellen: al het goede
van SPOV en het Spoorwegpensioenfonds blijft behouden. We blijven
het pensioenfonds van en voor de
mensen uit onze sectoren. We blijven
een laagdrempelig fonds, waar u altijd
terecht kunt met uw vragen. En we
blijven uiteraard met een solide beleid
goed zorgen voor uw pensioen.
Behalve een nieuwe naam en een
nieuw logo zult u dus weinig verschil
merken. En toch is de fusie in uw
belang. Waarom? Vooral omdat we
samen sterker staan om de vele

Kijk ook op onze website:
www.railov.nl

uitdagingen van de toekomst aan
te gaan. En ook omdat we samen
besparen op de kosten.

CORONACRISIS
Die uitdagingen zijn er de laatste
maanden niet minder op geworden.
Pensioenfondsen zijn, net als de
hele samenleving, getroffen door de
coronacrisis. We hebben te maken
met verliezen op de aandelenmarkten. Uw nieuwe pensioenfonds heeft
daardoor een lastige start. Uiteraard
doen wij als bestuur er alles aan om
uw pensioen zo goed mogelijk door
deze voor iedereen moeilijke tijd te
loodsen.

deelnemers. Ik was blij velen van u
daar te ontmoeten.
SPOV en het Spoorwegpensioenfonds
konden rekenen op veel vertrouwen
bij de deelnemers en gepensioneerden. Dat weten we uit onderzoeken
en ik merkte het ook weer tijdens de
bijeenkomsten. De lat voor ons, als
bestuur, ligt dus hoog. Dat is goed.
In ons bestuur zitten veel bekende
gezichten, met een achtergrond bij
SPOV of het Spoorwegpensioenfonds. U kunt erop rekenen dat we
blijven zorgen voor uw pensioen zoals
u gewend bent.

Eén van de gevolgen van de coronacrisis is dat we de verkiezingen voor
het verantwoordingsorgaan hebben
moeten uitstellen naar het najaar. U
leest daar in het volgende magazine
meer over.

IN DIT MAGAZINE
Een nieuw pensioenfonds, een nieuw
magazine. In dit eerste nummer is er
uiteraard veel aandacht voor de start
van ons nieuwe fonds. Zo blikken we
terug op de bijeenkomsten over de
fusie die we de afgelopen maanden
hebben georganiseerd voor onze

MAGAZINE VOOR DEELNEMERS & GEPENSIONEERDEN VAN PENSIOENMAGAZINE RAIL & OPENBAAR VERVOER

Gerard Groten
Voorzitter Pensioenfonds
Rail & Openbaar Vervoer
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FUSIE

VOLG UW
PENSIOENFONDS
OP DE VOET

Op 1 april zijn SPOV en het
Spoorwegpensioenfonds gefuseerd in het
Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer.
We hebben u er de laatste tijd al veel over
verteld. In deze special zetten we nog even
wat hoofdpunten op een rij.
WAT BETEKENT DE FUSIE VOOR U?

De coronacrisis heeft
onze dekkingsgraad de
afgelopen maanden sterk
onder druk gezet en
gezorgd voor een moeilijke
start van uw nieuwe
Pensioenfonds Rail &
Openbaar vervoer. Ga
voor de actuele stand van
zaken naar www.railov.nl.

SAMEN
VERDER
IN HET NIEUWE PENSIOENFONDS
RAIL & OPENBAAR VERVOER
WIE ZITTEN ER IN HET BESTUUR?
In het bestuur van Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer
zitten veel bekende gezichten uit het bestuur van SPOV en het
Spoorwegpensioenfonds. Maar er zijn ook nieuwe gezichten.
Uw nieuwe pensioenfonds is en blijft een fonds van en voor
de mensen in de sector. In het bestuur zitten dan ook weer
vertegenwoordigers namens de werknemers, de pensioengerechtigden en de werkgevers. Wilt u weten wie de bestuursleden zijn? Kijk dan op www.railov.nl.

4

FUSIE
AANTAL
DEELNEMERS
Aantal
deelnemers
Aantal
deelnemers

VERMOGEN
ENversus
VERPLICHTINGEN
EIND MAART 2020
Vermogen
verplichtingen
Vermogen
versus
verplichtingen
SPF SPF

SPF SPF
75.57375.573

SPOV SPOV
29.41129.411

17,4 17,4 18,3 18,3
miljardmiljardmiljardmiljard

Actieve deelnemers
Ex-deelnemers
Gepensioneerden
Actieve deelnemers
Ex-deelnemers
Gepensioneerden

Rendement
Rendement

SPOV SPOV
4,1 4,1
4,3 4,3
miljardmiljardmiljardmiljard

Verplichtingen Vermogen
Vermogen
Vermogen
Verplichtingen
Verplichtingen
Vermogen
Verplichtingen

Gemiddelde
leeftijd
actieve
deelnemers
Gemiddelde
leeftijd
actieve
deelnemers

DE FUSIE IN
CIJFERS & FEITEN
SPF SPF

SPOV SPOV

16,2%
16,2%

16,0%
16,0%

SPF
SPF
51,2
51,2

47,747,7

10-jaars
gemiddelde 10-jaars
10-jaars
gemiddelde
10-jaars
gemiddelde
gemiddelde

7,7%
7,7%

SPOVSPOV
Vermogen
versusverplichtingen
verplichtingen
Vermogen
versus

SPF SPF

Aantaldeelnemers
deelnemers
Aantal

7,5%
7,5%

GEMIDDELDE
DEKKINGSGRAAD EIND MAART 2020
SPF
SPOV
SPF
SPOV
LEEFTIJD
75.573
29.411
17,4
75.573
17,4
SPF
SPOV29.411
Ontvangen
premie
Actuele
dekkingsgraadmiljard
ACTIEVE
Ontvangen
premie
Actuele
dekkingsgraad
miljard
DEELNEMERS
AantalAantal
deelnemers
deelnemers
Vermogen
Vermogen
versusversus
verplichtingen
verplichtingen
SPF

SPOV
SPOV

18,3
18,3
miljard
miljard

4,1
4,1
miljard
miljard

4,3
4,3
miljard
miljard

SPF

95,6deelnemers
105,5
105,4
Aantal
Vermogen
versus
verplichtingen
Actieve
deelnemers96,0
Ex-deelnemers
Gepensioneerden
Verplichtingen
Vermogen
Vermogen
Actieve
deelnemers
Ex-deelnemers
Gepensioneerden
Verplichtingen
Vermogen
Vermogen

Verplichtinge
Verplichtingen

SPF
SPF
(69 WERKGEVERS)
SPOV SPOV
SPF SPF
SPOVSPOV
Rendement
Gemiddelde
leeftijdactieve
actievedeelnemers
deelnemers
Rendement
Gemiddelde
leeftijd
€
94
€
94
NS
SPOV
Actuele SPOV
dekkingsgraad
Actuele dekkingsgraad
miljoen miljoen
SPOV
SPOV
29.411
29.411
17,4Beleidsdekkingsgraad
17,4 18,3 18,3
ProRail
Beleidsdekkingsgraad
SPF
SPOV
SPF
SPOV
SPF
SPOV
miljard miljard
miljard miljard
Arriva Multimodaal
SPOV
47,7
75.573
29.411
4,1 17,4
4,1 4,3 18,3
4,3
De actuele
dekkingsgraad bepaalt welk
fonds het
BAM
Infra
Rail
miljardmiljard
miljard
miljardmiljard
miljard
rijkst is. Kijk ook op pagina 7.
SPOV
DB Cargo
SPFNederland 4,1
4,3
SPOV
SPF
miljard
miljard
Keolis
Nederland
Actieve deelnemers
Actieve
deelnemers
Ex-deelnemers
Ex-deelnemers
Gepensioneerden
Gepensioneerden
Deze cijfers zijn voorlopig. In
verband
met
de fusie
worden Vermogen Vermogen
Verplichtingen
Verplichtingen
Vermogen
Vermogen
Verplichtingen
Verplichtingen
Uitkeringen
SPF SPF
€
289 € 289
SPF
SPF
miljoen miljoen
75.573SPF
75.573

000,0%
000,0%

16,2%
16,2%

Uitkeringen

000,0%
000,0%

16,0%
16,0%

10-jaars
gemiddelde
10-jaars
gemiddelde
Grootste
Grootste
10-jaars
gemiddelde
10-jaars
gemiddelde

Grootste
Grootste
47,7
47,7

51,2
51,2

ze nog gecorrigeerd, zodat ze dezelfde grondslagen hebben
Movares Nederland
werkgevers
SPF
werkgevers
werkgevers
SPF
werkgevers
SPOVSPOV Vermogen
Actieve deelnemers
Ex-deelnemers
Gepensioneerden
Verplichtingen
Vermogen
en vergelijkbaar
zijn. Het Gemiddelde
bestuur
stelt
later dit
jaar de
definiVerplichtingen
Rendement
Rendement
Gemiddelde
leeftijd
leeftijd
actieve
actieve
deelnemers
deelnemers
Nedtrain
Arriva Personenvervoer
NS vast.NS
Arriva Personenvervoer
tieve fusiedekkingsgraad
Connexxion
Openbaar
Qbuzz
Multimodaal
ProRail ProRail
Connexxion
Openbaar
Rendement
Gemiddelde
leeftijd
actieve deelnemers
Arriva Multimodaal
Vervoerdekkingsgraad
Arriva Multimodaal
Vervoer
SPF
SPF
SPOV SPOV
Ontvangen
premie
Actuele
dekkingsgraad
Ontvangen
premie
Actuele
Strukton
VERWACHT RENDEMENT
2019
BAM
Infra
Rail
Hermes
Groep
BAM Infra Rail
Hermes Groep
DBNederland
Cargo Nederland
Keolis
Openbaar
SPOV SPOV
Veolia
Transport
Rail
SPF SPF
DB Cargo
Keolis Openbaar
VervoerVervoer
SPF
SPOV
Keolis Nederland
Keolis Nederland
Limex Limex
€ 1.300
€ 819 € 819
€ 1.300
VolkerRail
Nederland
Movares
Nederland
Movares
Nederland
Qbuzz Qbuzz
SPOV
SPOV
SPF
SPF
Nedtrain
RET busRET bus
Nedtrain
SPOV
SPF
SPOV
SPF
Qbuzz Multimodaal
Qbuzz Multimodaal
SPF
SPOV
SPF
SPOV
10-jaars10-jaars
gemiddelde
gemiddelde10-jaars10-jaars
gemiddelde
gemiddelde
€ 94
€ 289
SPOV
SPF
Strukton€ 94
€ 289
Strukton
miljoen
miljoen
miljoen
miljoen
Veolia Transport
Rail
Veolia Transport
Rail
VolkerRail
Nederland
10-jaars gemiddelde
10-jaars
gemiddelde
VolkerRail
Nederland

7,7%
7,7%

SPOV
16,2%
16,2%
51,2

7,7%7,7%

16,0%
16,0%
16,2%
7,5%7,5%
7,7%

Ontvangen
Ontvangen
premie
premie

7,5%
7,5%

16,0%
47,747,7

51,251,2
000,0%
000,0%
47,7

7,5%

Uitkeringen
PENSIOENUITKERINGEN
Uitkeringen

SPOV
(24 WERKGEVERS)
Grootste
Grootste
Grootste
werkgeversSPOV
SPOV
Arriva Personenvervoer
werkgevers
SPF
werkgevers

Grootste
Actuele
dekkingsgraad
werkgevers SPF

Ontvangen premie gemiddeld per maand (bruto)

miljoen

miljoen

51,2

Actuele
Actuele
dekkingsgraad
dekkingsgraad

ONTVANGEN PREMIE

SPF
SPF
€ 289 € 289

000,0%
000,0%

SPOV SPOV
€ 94 € 94
miljoen miljoen
SPF
€ 289
miljoen

SPF

SPF
SPOV

SPF
SPF
€ 1.300
€ 1.300

SPOV SPOV
000,0%
000,0%
€ 819
€ 819
€ 94
miljoen

Arriva
Personenvervoer
NSNS
Arriva
Personenvervoer
Connexxion
Openbaar Vervoer
ProRail
Connexxion
Openbaar
Connexxion
Openbaar
ProRail
Hermes
Groep
Arriva
Multimodaal
Vervoer
Arriva
Multimodaal
Vervoer
SPOV
SPOV
BAM
Infra
Rail
Hermes
Groep
BAM
Infra
Rail
Groep
Keolis
Openbaar
VervoerHermes
Cargo
Nederland
Keolis
Openbaar
Vervoer
DBDB
Cargo
Nederland
Keolis
Openbaar
Vervoer
Keolis
Nederland
LimexSPOV
Keolis
Nederland
Limex
SPF
Limex
Movares
Nederland
Qbuzz
Movares Nederland
Qbuzz
Qbuzz
RET
bus
Nedtrain
Nedtrain
RET
bus
Qbuzz
Multimodaal
Qbuzz Multimodaal
RET
bus
Strukton

000,0%
000,0%
000,0%

Uitkeringen
Uitkeringen

Grootste
Grootste
Grootste
Grootste
MAGAZINE VOOR DEELNEMERS & GEPENSIONEERDEN VAN PENSIOENMAGAZINE
RAIL
& OPENBAAR
werkgevers
werkgevers
SPFVERVOER
SPF werkgevers
werkgevers
SPOV SPOV
Uitkeringen
Grootste
NS
NS
Arriva Personenvervoer
Arriva Personenvervoer
werkgevers
SPF
ProRail ProRail
Connexxion
Connexxion
OpenbaarOpenbaar
Arriva Multimodaal
Arriva Multimodaal

Vervoer NS
Vervoer

>

000,0%

Strukton
Veolia
Transport
Rail
Veolia
Transport
Rail
VolkerRail
Nederland
VolkerRail
Nederland

5

Grootste
werkgevers SPOV
Arriva Personenvervoer

>
WAT BETEKENT
DE FUSIE VOOR MIJ?
UW PENSIOENPREMIE
Uw pensioenpremie verandert niet.

UW OPGEBOUWDE PENSIOEN
Uw opgebouwde pensioenrecht
verandert niet. Wat van u is, blijft
van u.

UW PENSIOENREGELING
Voor deelnemers van het Spoorwegpensioenfonds verandert er niets.
Voor deelnemers van SPOV zijn er
een paar kleine verbeteringen. De
belangrijkste zijn:
l

De eenmalige overlijdensuitkering
voor partners van pensioengerechtigden is vanaf 1 januari 2020 verhoogd
van twee naar drie maanden.

l

U gaat vanaf 1 januari 2021 meedoen
aan een collectieve regeling voor
het Anw-hiaat. Dat is een belangrijke
aanvulling op het partnerpensioen
als u overlijdt vóór uw partner AOW
krijgt. U gaat daar (zolang u pensioen
opbouwt) een kleine premie voor
betalen. Voor gepensioneerden
geldt de verzekering alleen als hun
pensioen direct aansluitend op hun
dienstverband is ingegaan.

Geen geld van het ene naar
het andere fonds (1)

PENSIOENSPECIFICATIE

Nog werkende deelnemers bij SPOV
zijn met een gemiddelde leeftijd van
51,2 wat ouder dan deelnemers van
SPF. Die zijn gemiddeld 47,7 jaar oud.
Dit betekent dat de pensioenopbouw
voor SPOV iets duurder is. Daarom is
afgesproken dat de deelnemers uit het
openbaar vervoer de eerste zes jaar een
iets hogere premie betalen. Zo zorgen
we ervoor dat er geen geld van het ene
naar het andere fonds gaat.

hun maandspecificatie van Pensioen-

Geen geld van het ene naar
het andere fonds (2)

graag voor u klaar.

Nogal wat mensen hebben ons
gevraagd: SPF is toch veel groter en
rijker dan SPOV, vloeit er dan geen geld
van SPF naar SPOV? Het antwoord is:
nee. SPF heeft wel meer vermogen
dan SPOV, maar daar staan ook meer
pensioenverplichtingen tegenover.
Rijker is SPF dus niet. Afgemeten aan
de pensioenverplichtingen hebben SPF
en SPOV vrijwel evenveel vermogen.
Dat kun je zie aan de dekkingsgraad
van beide fondsen, die vrijwel gelijk is
(het eventuele verschil wordt goedgemaakt, zie daarvoor pagina 7). Hoe
komt het dan dat er per deelnemer bij
SPF meer geld in kas is dan bij SPOV?
Dat komt doordat de salarissen van de
SPF-mensen gemiddeld hoger zijn en de
dienstverbanden langer dan bij SPOV.
Daardoor zijn de pensioenen bij SPF gemiddeld ook hoger. Deze liggen bij SPF
gemiddeld op 1.300 euro en bij SPOV op
819 euro bruto per maand. Dit verandert
niet door de fusie. Niemand gaat er wat
dat betreft op voor- of achteruit.

Vanaf april ontvangen gepensioneerden
fonds Rail & Openbaar Vervoer. Dat ziet
er met een nieuw logo natuurlijk wat
anders uit dan u gewend bent.

WAAR KAN IK TERECHT MET
VRAGEN OVER MIJN PENSIOEN?
Er verandert niets: u kunt bij ons terecht
zoals u dat gewend was. Wij blijven een
laagdrempelig pensioenfonds en staan

In de communicatie gaan we
geleidelijk over naar de naam van
uw nieuwe pensioenfonds. Dit
jaar ontvangt u nog berichten
van SPF of SPOV, zoals het UPO
en de publieksversie van het
jaarverslag, maar ook al van het
Pensioenfonds Rail & Openbaar
Vervoer. Voor gepensioneerden:
op uw pensioenspeficiatie ziet u
al de nieuwe naam, maar op uw
bankafschrift wordt nog uw oude
pensioenfonds vermeld.

Sinds 1 april is de nieuwe
website www.railov.nl. in de lucht.
Voor specifieke informatie over uw
pensioen kunt u voorlopig nog
terecht op www.spov.nl en
www.spoorwegpensioenfonds.nl en
in MijnSPOV en MijnSPF.
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FUSIE-INDEXATIE VOOR DEELNEMERS ‘RIJKERE’ FONDS

HOE WERKT DE
FUSIE-INDEXATIE?

Bij de fusie gaat het geld van SPOV en

wel gedaald, maar beide fondsen zijn

SPF samen in één pot. Daarvoor moet de

gelijk geraakt. Op 31 maart was de

dekkingsgraad van beide fondsen gelijk

actuele dekkingsgraad van SPF 95,6%

Verschil in dekkingsgraad

zijn. Anders zou er geld van het ene

en van SPOV 96,0%. Dit zijn echter

Als er op 1 april een verschil in dekkings-

(rijkere) fonds ten goede komen aan de

voor- lopige cijfers. De officiële actuele

graad was, dan wordt het verschil opzij

deelnemers van het andere fonds – en

dekkingsgraden op het moment van

gezet. Hieruit kan een fusie-indexatie

dat mag niet. Daarom is dit afgesproken:

de fusie moeten nog exact worden

worden toegekend aan iedereen die op

als op het moment van de fusie een van

berekend, en wel zo dat ze dezelfde

31 maart 2020 pensioenaanspraken had

beide fondsen een hogere actuele

grondslagen hebben en met elkaar

bij het ‘rijkere’ pensioenfonds en die ook

dekkingsgraad heeft, wordt het verschil

vergelijkbaar zijn. We weten nu dus

nog op het moment van toekennen

opzij gezet voor de deelnemers en

nog niet of er op 1 april een verschil in

heeft. Het geldt dus zowel voor opge-

gepensioneerden van dat rijkere fonds.

actuele dekkingsgraad was en of er

bouwde pensioenen van deelnemers als

Dat geld is dan bestemd voor een extra

sprake zal zijn van een fusie-indexatie

voor de pensioenen die al zijn ingegaan.

toeslag op hun pensioen. We noemen

voor de deelnemers van een van beide

Maar het geldt niet voor het Anw-hiaat-

dat een fusie-indexatie. In de maanden

fondsen. Dat bepalen we aan het eind

pensioen en het invaliditeitspensioen.

voor de fusie hadden SPF en SPOV

van dit jaar. Dan kijken we ook of een

ongeveer dezelfde dekkingsgraad. Door

toekenning van de fusie-indexatie

Wanneer?

de coronacrisis zijn de dekkingsgraden

mogelijk is.

De fusie-indexatie kan op zijn vroegst
worden toegekend op 1 januari 2021.

UITERAARD BERICHTEN WIJ U EROVER ALS U IN AANMERKING
KOMT VOOR EEN FUSIE-INDEXATIE. WE HOUDEN U OP DE HOOGTE.

Alleen boven 104,3%
Belangrijke voorwaarde: we mogen
de fusie-indexatie alleen geven als de

HEB IK IN HET NIEUWE PENSIOENFONDS EEN GROTERE KANS
OP INDEXATIE?

beleidsdekkingsgraad ten minste
104,3% is (de minimumeis van de
overheid). Voldoen we daaraan, dan

De kans op indexatie verandert door de

fonds. We gaan op termijn wel besparen

besluit het bestuur of de fusie-indexatie

fusie niet direct. Het nieuwe Pensioen-

op de kosten. Hoe belangrijk dat ook is,

wordt toegekend en hoe hoog die is.

fonds Rail & Openbaar Vervoer staat er

dat gaat niet om bedragen die de dek-

bij de start financieel niet anders voor

kingsgraad sterk beïnvloeden.

dan SPOV en het Spoorwegpensioen-

WAAROM IS DE FUSIE IN MIJN BELANG?
l

l

l

l

l

l

Hoogte fusie-indexatie
De hoogte van de fusie-indexatie
wordt per persoon bepaald. Daarvoor
kijken we naar uw extra individuele

We besparen op de kosten (circa € 2,8 miljoen per jaar). Dat is goed voor uw

indexatieruimte. Dat is de ruimte die

pensioen.

u heeft doordat u in het verleden

Als groter pensioenfonds krijgen we betere condities bij investeringen en

indexaties bent misgelopen (dat heeft

beleggingen. Ook dat werkt in uw voordeel.

uw pensioenfonds voor u bijgehouden

Openbaar vervoer over de weg en het spoor raken steeds meer met elkaar

en die vindt u in de MijnOmgeving).

vervlochten. Daar past één pensioenfonds beter bij. Het is bijvoorbeeld

Als er fusie-indexatie wordt toegekend,

makkelijker voor wie binnen de sector van baan verandert.

gaat die vervolgens af van uw extra

Onze bestuurders zijn volledig beschikbaar voor ons pensioenfonds. Dat maakt

individuele indexatieruimte. De fusie-

ons bestuur sterker voor de toekomst.

indexatie wordt dus feitelijk gebruikt

SPOV en het Spoorwegpensioenfonds zijn solide pensioenfondsen en werken

om in het verleden gemiste indexaties

al langer samen.

in te lopen.

We zijn en blijven echt een pensioenfonds van en voor onze sector.

MAGAZINE VOOR DEELNEMERS & GEPENSIONEERDEN VAN PENSIOENMAGAZINE RAIL & OPENBAAR VERVOER
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FUSIE

>

WAT WILT U
WETEN OVER
DE FUSIE?
Begin dit jaar organiseerden we
diverse bijeenkomsten in het land
om u bij te praten over de fusie
en over uw nieuwe pensioenfonds.
De opkomst was groot en de
gesprekken waren geanimeerd.
We hebben uw betrokkenheid
zeer op prijs gesteld!

Dit vonden enkele van uw collega’s en oud-collega’s
van de bijeenkomsten over de fusie.

‘Fijne presentatie, ontspannen.
Goede behandeling van onderwerpen.
Van meerdere kanten helder
uitgelegd. Goede vragen en
antwoorden. Kortom dik tevreden.’
‘De openheid en eerlijkheid van
zaken sprak mij bijzonder aan.
Goede info, maar ook als er ergens
nog geen antwoord op gegeven kon
worden. Prima gedaan!’
‘Jammer dat er zoveel argwanende
vragen werden gesteld. Dat had
afgevangen kunnen worden door de
feiten en cijfers op papier te zetten.
Dan had men kunnen zien dat er
niet zo heel veel verschil is tussen
SPF en SPOV.’

‘Ik snap nog niet alles maar het
zal we goed komen. Als ons
pensioen maar niet omlaag gaat.’
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VERKIEZINGEN VERANTWOORDINGSORGAAN

Rail & OV
Verkiezingen
Verantwoordingsorgaan
Uw pensioen, uw belang, uw stem

UW PENSIOEN, UW
BELANG, UW STEM
Uw nieuwe pensioenfonds krijgt ook een nieuw verantwoordingsorgaan.
In het najaar zijn er verkiezingen en kunt u bepalen wie er namens u in komt.
Brengt u straks ook uw stem uit?

U

w pensioen is goud waard.
Daarom wordt er door het
bestuur van uw pensioenfonds
goed op gelet. Maar wie let
er op het bestuur? Daarvoor
hebben we het verantwoordingsorgaan.
Daarin zitten mensen namens de werknemers,
de gepensioneerden en de werkgevers. Ze
kijken over de schouders van het bestuur
mee naar alle belangrijke zaken die bij het
pensioenfonds spelen. Denk aan de manier
waarop uw pensioengeld wordt belegd. Of
aan het jaarlijkse besluit over de indexatie. Of
aan de communicatie van het pensioenfonds
met u. Het verantwoordingsorgaan geeft
daarover adviezen, gevraagd en ongevraagd.
En het houdt scherp in de gaten of het bestuur
de belangen van iedereen in het pensioenfonds goed behartigt.

IEDERE GROEP
VERTEGENWOORDIGD
In het verantwoordingsorgaan van Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer komen zes
vertegenwoordigers namens de werknemers,
zes namens de pensioengerechtigden en vijf
namens de werkgevers. Iedere groep kiest zijn
eigen vertegenwoordigers.
In het najaar kunt u uw stem uitbrengen voor
het verantwoordingsorgaan. U ontvangt hiervoor een brief met een persoonlijke stemcode.
In de brief leest u ook hoe u veilig (en natuurlijk anoniem) uw stem kunt uitbrengen.

MEER WETEN?
Meer informatie over de verkiezing van het verantwoordingsorgaan
vindt u op onze website www.railov.nl.

WILT U ZELF IN HET VERANTWOORDINGSORGAAN? U KUNT ZICH NOG KANDIDAAT STELLEN.
Kijk op www.railov.nl/verkiezingen voor meer informatie. Of neem contact met ons op via verkiezingen@spfbeheer.nl.

MAGAZINE VOOR DEELNEMERS & GEPENSIONEERDEN VAN PENSIOENMAGAZINE RAIL & OPENBAAR VERVOER
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UPO

Uw uniforme
pensioenoverzicht
(UPO) is er weer
Uw nieuwe uniform pensioenoverzicht is
er weer. Het staat digitaal voor u klaar in
MijnSPF en MijnSPOV of u heeft het op
papier in de brievenbus gekregen. Een
goed moment om weer eens even naar uw
pensioen te kijken. Binnen één kopje koffie
weet u een stuk meer over uw pensioen.
Waarom dat belangrijk is? Dat laten we
graag drie collega’s vertellen.

UP
Bastiaan (30):

‘EEN GOED PARTNERPENSIOEN
VOOR MIJN VROUW.’

‘Ik had nog nooit echt naar mijn pensioen gekeken.
Maar laatst vroeg mijn vrouw: wat is er eigenlijk voor
ons geregeld als jij zou wegvallen? Ik had eerlijk gezegd
geen idee. Wel stom eigenlijk, want we hebben een
kind en een tweede is op komst. Dus ben ik in MijnSPF
gaan kijken. Het viel me lang niet tegen. Ik werk nog
niet eens zo lang, maar toch is er al een flink partnerpensioen. Een hele geruststelling.’
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BINNEN ÉÉN KOPJE
KOFFIE WEET U EEN
STUK MEER OVER
UW PENSIOEN

PO
Ilham (62):

Henk de Vries (66)

‘MISSCHIEN KAN IK WEL IETS
EERDER STOPPEN’

‘IK HEB GEKOZEN VOOR EERST
MEER EN LATER MINDER
PENSIOEN’

‘Tot voor kort ging ik er eigenlijk blind vanuit dat
ik door moet werken tot ik AOW krijg. Maar ik ben
eens naar mijn pensioen gaan kijken en heb een
beetje met die pensioenplanner zitten schuiven.
Toen zag ik dat het misschien best haalbaar is om
wat eerder te stoppen. Mijn pensioen wordt dan
wel iets lager, maar daar kan ik mee leven. Ik ga
er binnenkort samen met mijn man een keer echt
goed voor zitten, om een concreet plan te maken.
Hij is net wat ouder, en ik zou het leuk vinden gelijk
met hem te stoppen met werken.’

‘Toen ik met pensioen ging heb ik ervoor gekozen
om de eerste jaren meer pensioen te krijgen in ruil
voor later wat minder. Maar hoe zat dat ook alweer
precies? Wanneer krijg ik nu wat? Daarvoor kijk ik
elk jaar weer even op mijn pensioenoverzicht. Daar
staat het handig op een rij.’

>
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UPO

TIP
Op het UPO staat een factor A. Dit is het pensioen dat je
opbouwt in een kalenderjaar. Je hebt de factor A nodig
als je je pensioen aanvult met een lijfrente. Bewaar het
UPO dus voor je belastingaangifte.

Welk pensioen kun je verwachten?
Komt je pensioendatum dichterbij?
Dan wil je vast weten waar je aan toe
bent. Op het UPO staat je pensioen op
een standaard leeftijd. Maar je hebt
verschillende keuzes. Bereken je
pensioen op maat in de pensioenplanner in MijnSPOV/MijnSPF. Hier
kun je ook je pensioen aanvragen.

Wat krijg je als je arbeidsongeschikt raakt?
Bij arbeidsongeschiktheid verandert er veel
in je leven. Ook de hoogte van je pensioen.
Op het moment dat je arbeidsongeschiktheidspercentage bekend is kunnen we je
inzicht geven in de hoogte van je pensioen.
Houd er rekening mee dat dit ook geldt
voor de hoogte van het pensioen dat je
nabestaanden ontvangen.

TIP
Ga je uit elkaar? Maak dan ook afspraken over het
verdelen van je pensioen. Heb je vragen? Neem dan
contact met ons op. Geef de verdeling binnen 2 jaar
na echtscheidingsdatum of einde samenwonen aan
ons door.
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PENSIOENLEEFTIJD

Sta even stil bij je pensioen
Jaarlijks ontvang je een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Een handig
overzicht zodat je ziet of alles goed geregeld is voor nu en later. De tijd
staat niet stil… je bent al op weg!

START CARRIÈRE

Controleer je persoonlijke gegevens
Een nieuwe baan! Er komt veel nieuws op
je af en je gaat pensioen bij ons opbouwen.
Natuurlijk denk je niet aan pensioneren als
je zo’n leuke baan hebt. Maar controleer je
even of we uitgaan van de juiste gegevens?

TIP

Kijk of je partner op het pensioenoverzicht staat.
En controleer of je werkgever het juiste salaris
en percentage dat je werkt doorgegeven heeft.

Wat krijgen je partner en kinderen?
Samen verder betekent voor elkaar
zorgen. Op het UPO zie je wat je
partner en kinderen krijgen als jij
overlijdt. Is dat voldoende?

TIP
Hypotheek aanvragen? Dan vraagt de adviseur
vaak om het UPO. Handig dus dat deze voor je
klaar staat in MijnSPOV/MijnSPF.

Wat als het mee- of tegen zit? Een vooruitblik.
Op weg naar je pensioen kan het mee- of tegen
zitten. Soms stijgen de prijzen bijvoorbeeld harder
dan je pensioen. Met deze vooruitblik kun je beter
inschatten wat je pensioen straks waard is.
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KORT

NIEUWS
NIEUW KOOPKRACHTPLAATJE
IN MIJNPENSIOENOVERZICHT.NL
Op www.mijnpensioenoverzicht.nl vindt u een overzicht van alle pensioenen
die u heeft opgebouwd, inclusief de AOW. Bij het overzicht vindt u nu een
nieuw plaatje. Daarin krijgt u een indruk van de ontwikkeling van de koopkracht
van uw pensioen als het economisch mee- of tegenzit. Als het meezit is de kans
groter dat wij uw pensioen jaarlijks kunnen laten meegroeien met de prijzen
in de winkel (indexatie). Als het tegenzit is die kans kleiner, en in het uiterste
geval kan uw pensioen zelfs verlaagd moeten worden.
Als u nog pensioen bij ons opbouwt, vindt u ook op uw jaarlijkse
pensioenoverzicht (UPO) een plaatje over de koopkracht van uw pensioen.

NIEUW
REKENINGNUMMER?

Verwacht

eindresultaat

€ 2.560

Krijgt u een nieuw rekening-

netto per maand

nummer bij uw bank? Geef dit dan

Als het tegenzit
ontvangt u minder

Als het meezit
ontvangt u meer

€ 2.460

€ 2.590

netto per maand

netto per maand

uiterlijk voor de 1e van de maand
aan ons door. Dan maken wij uw
pensioen vanaf die maand over
op uw nieuwe rekeningnummer.
Voor de aanpassing hebben wij
uw handtekening nodig. Vergeet
daarom niet deze in uw bericht

U heeft nu opgebouwd

aan ons te zetten.

€ 1.247
netto per maand

In mijnpensioenoverzicht.nl ziet u een

de koopkracht van nu. Zo krijgt u meer

vooruitblik voor al uw pensioen, inclusief

gevoel bij wat u straks kunt kopen van dit

de AOW (het basispensioen dat u krijgt

geld. Dit plaatje is een voorbeeld. Wilt u de

van de overheid). De bedragen zijn netto

bedragen zien die voor u gelden? Kijk dan

per maand, dus de belasting is er al vanaf.

op mijnpensioenoverzicht.nl. Let op: de

Ze zijn ook gecorrigeerd voor inflatie: de

bedragen die u ziet zijn de inschatting van

bedragen die u ziet zijn omgerekend naar

dit moment.

ALTIJD OP DE
HOOGTE VAN HET
LAATSTE NIEUWS!
Meld u aan voor onze digitale
nieuwsbrief via MijnSPF of
MijnSPOV.

Voor meer uitleg en een filmpje kunt u terecht op mijnpensioenoverzicht.nl.
Log in met uw DigiD en ga naar het tabblad ‘Vooruitblik’.

LIEVER DIGITAAL?
Bent u met pensioen? Dan heeft u begin van dit jaar uw
jaaropgave van uw pensioen weer ontvangen. Ook
heeft u in januari een maandspecificatie ontvangen (die
krijgt u alleen in januari, tenzij er in de loop van het
jaar nog iets aan uw pensioen verandert). U kunt uw
jaaropgave en maandspecificatie altijd terugvinden in
MijnSPOV of MijnSPF (die zijn overigens niet beschikbaar
voor nabestaanden of ex-partners).
Ontvangt u uw jaaropgave en maandspecificatie voortaan
liever digitaal? Dat kan. Log daarvoor even met uw DigiD
in op MijnSPOV of MijnSPF en geef uw e-mailadres aan ons
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door. Log ook in op MijnOverheid.nl en vink uw pensioenfonds aan in de lijst van instanties. Het is zo gebeurd!
Blijft u uw overzichten liever per post ontvangen? Ook
geen probleem. U hoeft dan niets te doen.

ONDERWEG
MET RAIL & OV

GERRIT
ROUWENHORST
AL LANG MET PENSIOEN?

DOET U NU NOG MEER DAN?

‘De tijd vliegt voorbij. Ik ben nu alweer 22 jaar
met pensioen. Ik heb 40 jaar bij NS gewerkt. In
die jaren ben ik in hart en nieren spoorman
geworden. Ik ben ooit begonnen achter het
loket en via veel omzwervingen ben ik ten
slotte als procesmanager verkeersleiding in
Zwolle geëindigd. Ik was er trots op een echt
team te smeden. Dat is ook de rode draad
door mijn hele loopbaan: ik heb altijd van het
werken met mensen gehouden.’

‘Ik ben nu ook ambassadeur Openbaar
Vervoer in Overijssel. Je merkt dat veel
ouderen moeite hebben om daarin hun weg
te vinden. Hoe werkt een OV-chipkaart, hoe
werken de automaten op de stations, hoe kun
je met de reisplanners omgaan? Ik heb spreekuren in Zwolle, Steenwijk en Staphorst. En ik
maak proefreisjes met groepjes ouderen. Dan
maken we een rondreisje per bus en trein. Of
het leuk is? Ja, ontzettend. En ook dit is weer
heel dankbaar werk.’

Werkte 40 jaar
bij NS. Nu helpt hij
ouderen om hun
weg te vinden
in het openbaar
vervoer.

STOPPEN MET WERKEN?
‘Ja, dat was een hele overgang. Ik was 57 en
een half jaar toen ik stopte. Tot dat moment
werkte ik hard. Dat is wel even wennen. Wat
ga je doen? Ik had een eigen woning, waar best
wat aan te doen was. Ik hield van tuinieren en
ik gaf op vrijwillige basis computerlessen aan
ouderen. Dat is heel dankbaar werk. Gaat om
heel eenvoudige dingen hoor. Zo had ik een
70-plusser met een dochter in Borneo. Die heb
ik uitgelegd hoe je kunt skypen. Voor ouderen
betekent internet een extra mogelijkheid om
contact met mensen te houden. Ook ben ik al
21 jaar vrijwilliger bij het organiseren van de
Blauwvingerdagen, de grootste braderie van
Noord-Oost Nederland. En ja, op vakantie gaan.
Wie houdt daar niet van? Maar uiteindelijk heb
je toch meer nodig om je tijd te vullen.’

FIT BLIJVEN
‘Daar doe ik veel voor. Ik tennis nog vrij
intensief. Het liefst enkelspel. De meeste
ouderen dubbelen alleen nog maar, maar
gelukkig heb ik op de club wel een aantal
vaste tegenspelers. Maar ja, fit blijven is ook
wel een beetje een kwestie van geluk. Mijn
vrouw is helaas vrij ziekelijk. Je hebt niet
alles in de hand.’

PENSIOEN
‘Ik heb een goed pensioen waar ik prima van
kan leven. Ik heb altijd veel vertrouwen gehad
in het Spoorwegpensioenfonds. Dus die fusie,
die had voor mij persoonlijk niet zo gehoeven.
Maar ik begrijp het als ze zeggen dat we er
een sterker pensioenfonds voor terugkrijgen.
Ik hoop dat ze net zo goed voor mijn pensioen
blijven zorgen.’

MAGAZINE VOOR DEELNEMERS VAN PENSIOENFONDS RAIL & OV
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SAMENWONERS
WAKKER
WORDEN!
Hé samenwoner, heb jij je partner al bij ons aangemeld? Nog niet?
Doe dat dan vandaag nog. Want alleen als je partner bij ons is
aangemeld, is er voor hem of haar een partnerpensioen geregeld.
Dat is een pensioen dat je partner levenslang krijgt als jij zou overlijden.
Dat kun je dus maar beter goed geregeld hebben.
Ga naar onze website voor het aanmeldingsformulier. Daar vind je ook de voorwaarden
(je hebt bijvoorbeeld een samenlevingsovereenkomst nodig).
Weet je niet zeker of je partner al bij ons al bekend is? Kijk dan even op je pensioenoverzicht. Als je partner daar niet op staat, moet je hem of haar nog bij ons aanmelden.

MELD JE PARTNER BIJ ONS AAN
VOOR PARTNERPENSIOEN
Als je na je pensionering gaat samenwonen, komt je partner niet meer in aanmerking
voor partnerpensioen.

