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NR.2 uitgave voor gepensioneerden van stichting pensioenfonds openbaar vervoer
P.4 PENSIOENAKKOORD
Er is eindelijk een akkoord
gesloten over de toekomst
van de pensioenen.

P.4 PRIJS VOOR SPOV
SPOV is bekroond als het
beste kleine pensioenfonds
in duurzaam beleggen.

P.6 NA DE BUS

Ex-buschauffeur Nico Bruijnes:
‘Ik weet dat ik tot de generatie
geluksvogels behoor.’
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P.6 ZO BEREIKT U ONS

Vragen over uw pensioen? U
kunt ons altijd bellen of mailen.
En... langskomen kan ook.

JANUARI

SAMEN VOOR EEN
STERKER PENSIOENFONDS
SPOV en het Spoorwegpensioenfonds gaan samen verder. Vanaf 1 april 2020 worden
we het Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer. Waarom we dat doen en wat het voor
u betekent? Daarover vertellen we u meer op pagina 2 en 3 van deze SPOV+Nieuws.
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Wanneer krijgt u in 2020
uw pensioen uitbetaald?
PAGINA 5

AOW-LEEFTIJD
MINDER SNEL
OMHOOG

VOORAF
U heeft het al in een brief van ons kunnen lezen: de fusie van SPOV met het Spoorweg
pensioenfonds is rond. Op 1 april volgend jaar gaan we samen verder als één fonds:
het Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer. Daar zijn we erg blij mee.

S

amen met het verantwoordingsorgaan en de sociale
partners in onze sector zijn
wij ervan overtuigd dat dit
een stap is in uw belang. In het nieuwe
pensioenfonds hebben wij een stevige
basis om de pensioenen van u en uw
oud-collega’s ook in de toekomst goed
te kunnen blijven verzorgen.

‘Voor u gaat er
niet veel veranderen
door de fusie.’
Peter-Paul Witte
Bestuursvoorzitter SPOV

Voor u gaat er niet veel veranderen.
Veruit het meeste blijft bij het oude.
Er verandert niets aan het pensioen
dat u heeft opgebouwd. We blijven een
degelijk beleid voeren. En u kunt nog
steeds laagdrempelig bij ons terecht,
zoals u van ons gewend bent. In het
voorjaar van 2020 organiseren we
bijeenkomsten in het land waarin
u al uw vragen over de fusie kunt
stellen. Ik nodig u van harte uit om
langs te komen. Kijk voor data en
locaties op onze website. In dit

Een van afspraken in het
nieuwe pensioenakkoord:
de AOW-leeftijd gaat minder
snel omhoog dan eerder
was afgesproken.
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 ummer van SPOV+Nieuws leest
n
u uiteraard meer over de fusie.
Dan nog even wat anders. Veel
Nederlanders hebben gehoord
dat hun pensioen het komend jaar
misschien verlaagd moet worden.
Bij SPOV speelt dat op dit moment
gelukkig niet. Uw pensioen hoeft
komend jaar dus niet verlaagd
te worden. Maar hoe zit het dan
met de indexatie, de koopkracht
bescherming van uw pensioen, zult
u zich afvragen? Begin 2019 hebben
we uw pensioen voor het eerst in
jaren weer iets kunnen verhogen.
Maar of we dat op 1 januari 2020
weer kunnen, dat is op het moment
dat ik dit schrijf (begin november)
niet waarschijnlijk. Binnenkort
ontvangt u een brief van ons waarin
wij u daar meer over vertellen.

DEKKINGSGRAAD

DEKKINGSGRAAD
107,1%
Eind september bedroeg onze
beleidsdekkingsgraad 107,1%.
PAGINA 6

VRAGEN OVER UW PENSIOEN?
GA NAAR WWW.SPOV.NL

Interview

Fusie SPOV en Spoorwegpensioenfonds

SAMEN VERDER
VOOR EEN
STERK
PENSIOENFONDS
De kogel is door de kerk: op 1 april 2020 gaan SPOV en het
Spoorwegpensioenfonds samen verder als één pensioenfonds.
De nieuwe naam: het Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer
(Rail & OV). Het is het resultaat van een lang en zorgvuldig proces,
waarin het bestuur van SPOV nauw heeft samengewerkt met
het verantwoordingsorgaan, de raad van toezicht en de sociale
partners in onze bedrijfstak. We spraken erover met
Peter-Paul Witte en Gerard Groten, respectievelijk de
bestuursvoorzitters van SPOV en het Spoorwegpensioenfonds.

DRIE VEEL
GESTELDE VRAGEN
OVER DE FUSIE

1

Wanneer hoor
ik meer over
de fusie?
In het eerste kwartaal van
2020 organiseren wij bijeenkomsten waarin we u alles
vertellen over de fusie. En
natuurlijk: waarin u al uw
vragen kunt stellen. Binnenkort ontvangt u hiervoor een
uitnodiging.

2

Kan ik voor infor
matie nog steeds
terecht bij SPOV?
Uiteraard. In onze dienst
verlening verandert niets. U
kunt nog steeds terecht bij
SPF Beheer op het bekende
adres en de bekende telefoonnummers. Ook onze
website en MijnSPOV
blijven voorlopig in de lucht.
In de loop van 2020 zal
het nieuwe pensioenfonds
een eigen website en een
nieuwe Mijn-omgeving krijgen.
Daarover stellen we u bijtijds
op de hoogte.

3

Moet ik wat doen?
U hoeft helemaal niets
te doen in verband met
de fusie. Wij zorgen ervoor
dat alles blijft gaan zoals u
gewend bent. De uitbetaling
van uw pensioen, en al het
andere, loopt gewoon door.
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Waarom is een fusie voor SPOV
een goede stap?
Peter-Paul Witte: ‘Omdat het in het
belang is van onze deelnemers en
gepensioneerden. SPOV heeft nu
een belegd vermogen van ruim vier
miljard euro. Dat is veel geld, maar in
pensioenland behoor je dan niet tot de
grote jongens. Tot nu toe waren wij
groot genoeg om onze taken prima
zelfstandig uit te kunnen voeren. Maar
het regelen van pensioenen wordt
steeds ingewikkelder, vooral doordat
de overheid steeds meer eisen aan
pensioenfondsen stelt. Ook de kosten
lopen op. Het is duidelijk dat we voor
een gezonde toekomst onze basis moeten verbreden. We hebben als bestuur
alle opties onderzocht en de fusie met
het Spoorwegpensioenfonds bleek de
beste stap. We leggen daarmee een
stevige basis voor de toekomst en we
houden toch een pensioenfonds waar
onze mensen zich in kunnen herkennen. We worden hét pensioenfonds van
het openbaar vervoer over het spoor en
de weg. Wij zijn erg blij dat we dit met
het Spoorwegpensioenfonds voor
elkaar hebben kunnen krijgen.’
Denkt het Spoorwegpensioenfonds
er net zo over?
Gerard Groten: ‘Ja, dit is voor beide
fondsen een logische stap. We staan
als fondsen dicht bij elkaar. Onze deelnemers doen vergelijkbaar werk.
Bovendien zien we door de ontwikkelingen in het openbaar vervoer de
scheidslijn tussen rail- en busbedrijven steeds meer vervagen. Het is niet
zeldzaam dat iemand die vandaag
pensioen opbouwt bij SPOV morgen
bij het Spoorwegpensioenfonds
terechtkomt. Bijvoorbeeld omdat hij
van baan wisselt of door een concessieverandering. Met deze fusie maken
we die mobiliteit in het totale openbaar vervoer veel makkelijker. Je blijft

dan gewoon bij hetzelfde fonds. Verder lijken onze pensioenregelingen
sterk op elkaar en de fondsen staan er
financieel ook ongeveer gelijk voor.
Dat maakt een fusie ook makkelijker.
Bovendien hebben we ook allebei SPF
Beheer als pensioenuitvoerder. Onze
besturen werken zelfs al een tijd
samen in het beleggingsbeleid. Wat ik
ook belangrijk vind: beide fondsen
vinden een uitstekende en laagdrempelige dienstverlening aan hun deelnemers belangrijk. Ook daar staan we
dus hetzelfde in.’
Wat ga je als deelnemer of gepen
sioneerde merken van de fusie?
Witte: ‘Eigenlijk niet zo veel. Er komen
voor de SPOV-deelnemers wat kleine
veranderingen in de pensioenregeling
(zie kader). Maar veel blijft vooral
hetzelfde. De kansen op indexatie van
het pensioen veranderen niet. De fusie
gaat er namelijk niet voor zorgen dat
het nieuwe pensioenfonds er financieel
ineens veel beter voorstaat. Door de
schaalgrootte kan het nieuwe fonds

de kosten drukken. Dat is belangrijk,
maar we hebben het dan niet over
bedragen die gevolgen gaan hebben
voor de dekkingsgraad van het fonds
of voor het pensioen. Er verandert
ook niets in de manier waarop deel
nemers ons kunnen bereiken. We
blijven een open en laagdrempelig
pensioenfonds. De belangrijkste reden
waarom we dit doen, is om ervoor te
zorgen dat we het pensioen ook op
de langere termijn goed en tegen
acceptabele kosten kunnen blijven
verzorgen. En dat is natuurlijk wel in
het belang van onze deelnemers.’
Is de fusie voor alle deelnemers
even goed?
Groten: ‘Ja, uitgangspunt van de
fusie was: geen van de deelnemers
van beide fondsen mag erop achter
uitgaan. Het kan niet zo zijn dat het
ene fonds ervan profiteert ten koste
van het andere fonds. We hebben
er samen met de verantwoordings
organen van beide fondsen scherp op
toegezien dat de belangen van alle

‘Met de fusie leggen we
een stevige basis voor de
toekomst en we houden toch
een pensioenfonds waar
onze mensen zich
in kunnen herkennen.’

‘We hebben er samen met de
verantwoordingsorganen
scherp op toegezien dat
de belangen van alle
deelnemers evenwichtig
zijn behartigd.’

PETER-PAUL WITTE

GERARD GROTEN

Het Spoorwegpensioenfonds is een
stuk groter dan SPOV. Hebben wij
straks nog wel voldoende invloed?
Witte: ‘Ja, dat was voor ons een belangrijke voorwaarde. We verdwijnen niet
in het Spoorwegpensioenfonds, maar
gaan als gelijkwaardige partners op in
één nieuw fonds. Dat zie je ook terug
in het bestuur. Daarin komen net als
nu vertegenwoordigers namens de
werkgevers, werknemers en gepen
sioneerden te zitten. Daar komen
ook voldoende mensen in met een
SPOV-achtergrond. Overigens zal het
nieuwe bestuur doen wat in de wet
staat: de belangen van alle betrokkenen evenwichtig behartigen. Ik denk
dat we ons op dit punt geen zorgen
hoeven maken.’

groepen evenwichtig zijn behartigd.
Ook De Nederlandsche Bank ziet
daarop toe.’
Is een van beide fondsen rijker dan
het andere? En hoe wordt daarmee
omgegaan?
Witte: ‘De dekkingsgraad van beide
fondsen is op dit moment ongeveer
even hoog. Als op 1 april 2020, het
moment van de fusie dus, het ene pensioenfonds een hogere dekkingsgraad
heeft dan het andere, dan zetten we
het overschot van dat fonds apart. Dat
gaat dan ten goede komen aan de deelnemers en gepensioneerden van dat
fonds. Hoe dat precies gebeurt, dat
maken we bekend als het zover is.
Maar je kunt er op rekenen dat dit
zorgvuldig gebeurt, zodat niemand
er iets bij inschiet. Vanaf het moment
van de fusie heeft het nieuwe
pensioenfonds één pensioenvermogen
en ook nog maar één dekkingsgraad.’
Wat zijn verder de belangrijkste
verschillen tussen de twee fondsen?
Witte: ‘Zoals ik al zei krijgen de
SPOV-deelnemers te maken met
een aantal positieve veranderingen
in de pensioenregeling (zie kader).
Verder zijn de deelnemers van SPOV
gemiddeld iets ouder. Dat betekent
dat het huidige opbouwpercentage
voor SPOV-deelnemers onder andere
hierdoor wat lager is dan bij het
Spoorwegpensioenfonds. Na een overgangsperiode vervalt het effect van het
leeftijdsverschil in het fusiefonds.’
Hoe zit het met het beleggingsbeleid?
Witte: ‘Het beleggingsbeleid van SPOV
en het Spoorwegpensioenfonds vertoont
al langer grote gelijkenis. De komende
maanden wordt dit nog verder op één
lijn gebracht. Overigens zal na de start
van het nieuwe fonds het beleggings
beleid opnieuw worden vastgesteld.’

Blijft het toezicht op het bestuur
door het verantwoordingsorgaan
bestaan?
Witte: ‘Jazeker, we houden ook in het
nieuwe fonds een verantwoordings
orgaan met vertegenwoordigers
namens de w
 erknemers, pensioen
gerechtigden en werkgevers. Zij blijven
net als nu meekijken over de schouders
van het bestuur. Het verantwoordings
orgaan wordt voor het nieuwe fonds
opnieuw samengesteld. Daarvoor
houden we in 2020 verkiezingen. Voor
1 april zullen we dat echter niet helemaal rond gaan krijgen. Daarom komt
er een tijdelijk verantwoordings
orgaan, met mensen uit de huidige
verantwoordingorganen van beide
fondsen. Ik heb overigens grote waardering voor de manier waarop de beide
verantwoordingsorganen zich hebben
opgesteld in het fusieproces: betrokken, kritisch en vasthoudend. Ze
hebben hun rol met verve vervuld.’
Er is een nieuw pensioenakkoord
gesloten. Heeft dat gevolgen voor
de fusie?
Groten: ‘Nee, het pensioenakkoord en
de fusie zijn twee losstaande zaken. Ik
denk wel dat het pensioenakkoord een
van de grote kluiven zal worden die het
bestuur van het nieuwe fonds op zijn
bordje krijgt. Want het lijkt er nu op
dat er heel wat kan gaan veranderen.
Voorlopig is het wachten op de concrete
uitwerking van het pensioenakkoord.’
Wat mogen we verwachten
van het nieuwe Pensioenfonds
Rail & Openbaar Vervoer?
Witte: ‘Ik zou willen benadrukken dat
het meeste bij het oude blijft. SPOV is
een pensioenfonds dat dicht bij de
mensen in onze sector staat en dat
blijft het nieuwe fonds ook. We blijven
ons inzetten voor een goede en laagdrempelige dienstverlening. Bestuurlijk en financieel blijven we een
degelijke koers varen. Onze bestuurders zitten er maar voor één ding: een
goed pensioen voor onze deelnemers.
Ze krijgen een beloning binnen de normen van de Pensioenfederatie en daar
horen geen bonussen bij. Zo is het bij
SPOV en zo blijft het ook bij het nieuwe
fonds. De echte stap voorwaarts is dat
we met deze fusie een stevig fundament leggen voor de toekomst. Ik denk
dat iedereen daar blij mee mag zijn.’

SAMEN STERKER:
DE FUSIE IN CIJFERS

Pensioenfonds
Rail & Openbaar Vervoer

41.670

werknemers in de sectoren spoor en openbaar vervoer

37.066

pensioengerechtigden

25.264

voormalige werknemers die nog pensioen hebben staan

23,1 miljard euro
belegd vermogen

93

aangesloten ondernemingen

Stichting Pensioenfonds
Openbaar Vervoer (SPOV)

11.256
werknemers in het openbaar vervoer

12.076
pensioengerechtigden

5.381

Spoorwegpensioenfonds

30.414
werknemers in de spoorsector

24.990
pensioengerechtigden

19.883

voormalige werknemers die nog
pensioen hebben staan

voormalige werknemers die nog
pensioen hebben staan

4,5 miljard euro

18,6 miljard euro

belegd vermogen

24
aangesloten ondernemingen

belegd vermogen

69
aangesloten ondernemingen

KLEINE VERANDERINGEN IN DE PENSIOENREGELING
In het nieuwe Pensioenfonds Rail
& Openbaar Vervoer krijgt iedereen vanaf 1 januari 2021 dezelfde
pensioenregeling. Dat betekent
dat SPOV-deelnemers met kleine
veranderingen te maken krijgen.
De belangrijkste veranderingen
(waarbij de laatste van belang is
voor gepensioneerden):
• Er komt een collectieve regeling
voor het zogeheten Anw-hiaat.
Dat is een belangrijke aanvulling
op het partnerpensioen als u
overlijdt vóór uw partner AOW
krijgt. Hiervoor moet ook (een
relatief kleine) premie worden
betaald.

•O
 ok komt er een collectieve
verzekering voor het WIA-
excedent. Dat is van belang als
u arbeidsongeschikt wordt en
een hoger inkomen hebt.
•D
 e pensioenpremie wordt
op een voor SPOV nieuwe
manier berekend.
•D
 e eenmalige overlijdens
uitkering voor partners van
pensioengerechtigden gaat
vanaf 1 januari 2020 omhoog
van twee naar drie maanden.
Natuurlijk vertellen we u in
een later stadium meer over
de veranderingen in de pensioenregeling.
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Actueel

NIEUW
PENSIOENAKKOORD

NIEUWE AOW-LEEFTIJD
De leeftijd waarop mensen voor het eerst AOW krijgen gaat minder snel
omhoog. Dat is een van de afspraken in het nieuwe pensioenakkoord.
Tot 2025 zijn de nieuwe AOW-ingangsleeftijden in de wet vastgelegd.
NIEUWE AOW-INGANGSLEEFTIJDEN

Jaar

Oud: AOW vanaf

Nieuw: AOW vanaf

2019
2020
2021
2022
2023
2024

66 jaar en 4 maanden
66 jaar en 8 maanden
67 jaar
67 jaar en 3 maanden
67 jaar en 3 maanden
67 jaar en 3 maanden

66 jaar en 4 maanden
66 jaar en 4 maanden
66 jaar en 4 maanden
66 jaar en 7 maanden
66 jaar en 10 maanden
67 jaar

ANW-HIAATCOMPENSATIE

de AOW-vervanging door
tot uw oude AOW-leeftijd.
U ontvangt dus tijdelijk
ouderdomspensioen,
AOW-vervanging én AOW
samen. Dit kan eventueel van
invloed zijn op uw toeslag(en).
Houdt u hier rekening mee.
Voor vragen over de toeslagen
kunt u contact opnemen met
de Belastingdienst.

Voor de jaren vanaf 2025 is
afgesproken dat de AOW-
ingangsleeftijd niet meer één
op één meestijgt met de
levensverwachting. Maar dat
moet nog door de Eerste en
Tweede Kamer worden goedgekeurd. Op www.svb.nl kunt
u wel al een schatting vinden
van de AOW-ingangsleeftijden
vanaf 2025.

Ontvangt u van ons Anw-hiaat
compensatie? Houdt u er dan
rekening mee dat deze stopt op
de nieuwe AOW-leeftijd.
AOW-VERVANGING

Is uw pensioen ingegaan
in of voor 2019? En heeft
u gekozen voor AOW-
vervanging? Dan loopt

SPOV BESTE KLEINE
PENSIOENFONDS IN
DUURZAAM BELEGGEN
Hoge waardering voor SPOV: volgens de Vereniging
van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling
(VBDO) zijn wij dit jaar het best presterende kleine
pensioenfonds op het gebied van duurzaam beleggen.
De VBDO onderzoekt jaarlijks de
prestaties van de 50 grootste Nederlandse pensioenfondsen op dit gebied.
Op de algehele ranglijst (kleine en
grote fondsen) kwam SPOV uit op plek
tien. Daarmee stegen we drie plekken
vergeleken met vorig jaar.
DUURZAAM

Bij het beleggen van het pensioengeld
kijkt SPOV niet alleen naar rendement.
We onderzoeken ook of de bedrijven
4 | DECEMBER 2019

waarin we beleggen goed zijn voor
mens, milieu en maatschappij en of ze
integer geleid worden. Voor ons beleid
op dit gebied scoren we al jaren goed in
dit onderzoek. Wij zijn er trots op dat
we als relatief klein pensioenfonds met
een compacte club mensen dit resultaat
kunnen realiseren.
Lees meer over ons beleid voor
maatschappelijk verantwoord
beleggen op onze website.

Na jaren van onderhandelen hebben de regering,
werkgevers- en werknemersorganisaties een
nieuw pensioenakkoord afgesproken. Daarin
zijn basisafspraken gemaakt over de toekomst
van ons pensioenstelsel.
Een van de afspraken is dat
de AOW-ingangsleeftijd
minder snel omhoog gaat
(zie hiernaast). Maar er zijn
ook andere afspraken
gemaakt. Voor u als gepen
sioneerde is het bijvoor
beeld belangrijk dat er
nieuwe regels komen voor
het verhogen (indexeren) en
verlagen van de pensioenen.
De pensioenen worden in
de toekomst in goede tijden
eerder verhoogd en in slechte
tijden eerder verlaagd.
WAT BETEKENT
HET VOOR U?

Wat de afspraken precies
voor u gaan betekenen,
kunnen we nog niet zeggen.
Veel details moeten nog

ingevuld worden. Daarna
moeten de Eerste en Tweede
Kamer er nog mee instemmen. Pas dan worden de
afspraken omgezet in wet
geving. Vervolgens is het aan
de cao-partijen (werkgevers
en werknemers) in onze
sector om afspraken te
maken over wat het voor onze
pensioenregeling betekent.
Naar verwachting duurt dit
proces nog zeker een jaar.
We houden u op de hoogte.

Het duurt nog
zeker tot in 2021
voordat er echt iets
gaat veranderen.

Actueel
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WANNEER
KRIJG IK MIJN
PENSIOEN
IN 2020?
Hier ziet u wanneer
uw pensioen in 2020 is
bijgeschreven op uw
rekening. Heeft u een
rekening in het buitenland?
Dan ontvangt u uw
pensioen een paar dagen
tot een week later.

FEBRUARI

MAART

APRIL

24

26

26

24

MEI

JUNI

JULI

AUGUSTUS

vrijdag

woensdag

donderdag

woensdag

donderdag

vrijdag

26

26

24

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

maandag

dinsdag

vrijdag

dinsdag

25
vrijdag

vrijdag

26

24

26

18

OPROEP!

STUUR ONS UW FOTO’S...

UW JAAROPGAVE

Voor onze website, social mediaberichten en dit magazine zijn wij op
zoek naar leuk beeldmateriaal van het openbaar vervoer. Heeft u leuke,
interessante of mooie foto’s? Stuur ze naar ons op! U kunt ze mailen naar
pensioenen@spfbeheer.nl onder vermelding van beeldmateriaal.

Nog even en 2019 is weer voorbij. Dat betekent dat u ook weer
een jaaropgave van ons ontvangt voor uw belastingaangifte.
Wij sturen deze niet mee met uw maandspecificatie van januari.
U ontvangt deze rond eind februari van ons.
MAANDSPECIFICATIE

U krijgt van ons alleen een maand
specificatie als er iets verandert in
uw pensioen. Dat is in januari weer
het geval omdat de belastingtarieven
veranderen. Verandert er na januari
niets meer aan uw pensioen? Dan
blijft de maandspecificatie het
hele jaar van toepassing. U kunt de
specificatie natuurlijk bewaren, maar
u kunt hem ook altijd terugvinden in
MijnSPOV. Dat geldt helaas niet voor
nabestaanden en ex-partners.

WIJZIGING REKENINGNUMMER

Verandert uw rekeningnummer?
Geeft u dit dan uiterlijk voor de
5e van de maand aan ons door.
Dan kunnen wij uw pensioen vanaf
die maand overmaken op het
nieuwe rekeningnummer. Voor
de aanpassing hebben wij ook uw
handtekening nodig. Vergeet u
dus niet deze op uw bericht aan ons
te zetten.

... VERTEL UW VERHALEN
Misschien vindt u het leuk om te vertellen over wat u in het openbaar
v ervoer heeft gedaan? Of wat u doet sinds u met pensioen bent? In onze
rubriek ‘Na de bus met…’ geven we u graag de ruimte. Vindt u het leuk om
hiervoor geïnterviewd te worden? Bel ons dan op (030) 23 29 399.
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Na de bus met...

NICO BRUIJNES (74),

‘I

k heb 25 jaar op de bus gereden. Ik vond het
een prachtige periode. Maar niet de mooiste
uit mijn werkzame leven. Dat was toch echt
de tijd dat ik op de grote vaart zat. Ik heb in
mijn jonge jaren twee en half jaar gevaren over
de wereldzeeën. Overal geweest, van Azië tot
Afrika. Dat was een fantastisch, avontuurlijk leven.
Maar toch ben ik ermee gestopt. Omdat er nog iets
mooiers gebeurde. Ik heb een meisje ontmoet dat
mijn vrouw wilde worden. Dat gaat niet samen met
de grote vaart. Ik was steeds een jaar van huis.’
‘Ik ben daarna een tijdje vrachtwagenchauffeur
geweest. Maar toen ik daar mijn baan kwijtraakte,
ben ik op de bus overgestapt. Dat was bij de VAD
in Zwolle. Iets minder avontuurlijk dan het varen,
maar evengoed heb ik het er ontzettend naar mijn
zin gehad. Wat een mooi werk! Vooral het contact
met mensen. Je hoort tegenwoordig vaak dat
chauffeurs soms vervelende dingen meemaken
tijdens hun werk. Dat vind ik heel erg. Ik heb
geluk gehad waarschijnlijk, want ik heb alleen heel
positieve ervaringen.’
‘Ik weet dat ik tot de generatie van de geluksvogels
behoor. Ik ben met 60 in de VUT gegaan. Dat is voor
de mensen van nu natuurlijk wel anders. Of ik het
te jong vond? Ik vond het prettig jong. Ik was nog
energiek en gezond. Ik voelde me top. Ik kon nog
alles. Maar na een leven van hard werken was ik wel
toe aan ontspanning.’
‘Voor mijn pensioen is het een goede zet geweest
om op de bus te gaan werken. Natuurlijk, de laatste
jaren is het pensioen niet geïndexeerd. Nou ja,
begin dit jaar een klein beetje dan. Dat vond ik

WAS BUSCHAUFFEUR BIJ CONNEXXION

‘Ik behoor
tot de generatie
geluksvogels’
t rouwens best positief van ons pensioenfonds.
Ik snap het wel dat pensioenfondsen last hebben
van de lage rente. Maar als ik zo de discussies in
de politiek hoor, denk ik wel eens: wordt er wel
genoeg gelet op de belangen van de gepensioneerden? Verder klaag ik niet hoor. We kunnen het er
goed van doen.’

‘Ik heb een prachtig leven. Heb alle tijd om te doen
wat ik wil. Ik heb een camper en samen met mijn
vrouw trek ik erop uit als het ook maar even mooi
weer is. We blijven wel altijd een beetje in de buurt.
Dan kunnen we snel naar huis als het weer dreigt
om te slaan. Maar man, wat is het heerlijk om met
de camper op pad te gaan.’

Beleidsdekkingsgraad
eind september: 107,1%
Hoe staat uw pensioenfonds er
financieel voor? Dat kunt u zien aan
de stand van de beleidsdekkingsgraad. Die geeft aan in hoeverre
de pensioenen gedekt zijn door
voldoende vermogen. Hoe hoger
de beleidsdekkingsgraad, des te
gezonder het pensioenfonds.

Op 30 september 2019 was onze
beleidsdekkingsgraad 107,1%. Daarmee v oldoet SPOV aan de minimumeis
van de overheid. Bij een beleids
dekkingsgraad van ten minste 110%
mogen we de pensioenen gedeeltelijk
indexeren. Bij ongeveer 123% voldoen
we aan alle normen.

ZO BEREIKT U ONS
HEEFT U VRAGEN?

Ga voor de meest actuele stand
van onze beleidsdekkingsgraad
naar WWW.SPOV.NL.

ONTWIKKELING BELEIDSDEKKINGSGRAAD

Voor meer informatie kunt u terecht bij
SPF Beheer. SPF Beheer verzorgt de
uitvoering van de pensioenregeling en
beheert het vermogen van Stichting
Pensioenfonds Openbaar Vervoer.
Postadres: SPF Beheer,
Afdeling Klantcontacten
Postbus 2030, 3500 GA Utrecht
Bezoekadres:
Arthur van Schendelstraat 850
3511 ML Utrecht
Bezoekuur: van 10.00 tot 16.00 uur
Telefoon: (030) 23 29 399
van 9.00 tot 17.00 uur
E-mail: spov@spfbeheer.nl
Website: www.spov.nl

HEEFT U 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 bij de
klachtencommissie van SPF Beheer bv.
Dat kan schriftelijk of telefonisch.

125%
120%
115%
110%

Met een klacht kunt u terecht bij:
SPF Beheer bv,
Klachtencommissie
Antwoordnummer 4353
3500 VE Utrecht
Telefoon: (030) 23 29 160
(alleen voor klachten)
E-mail: klachten@spfbeheer.nl

105%
100%

Onder minimaal vereist vermogen
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Tussen minimaal vereist en vereist vermogen

SEP 19

JUL 19

JAN 19

JUL 18

JAN 18

JUL 17

JAN 17

JUL 16

JAN 16

JUL 15

JAN 15

JUL 14

JAN 14

JUL 13

JAN 13

JUL 12

JAN 12

JUL 11

JAN 11

JUL 10

JAN 10

95%

Boven vereist vermogen
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