SPOV

NIEUWS

NR.1 uitgave voor gepensioneerden van stichting pensioenfonds openbaar vervoer
P.3 INDEXATIE 2019

Uw pensioen is op 1 januari
2019 met 0,14% verhoogd.

P.7 WERELD IN CIJFERS
Nederlanders leven steeds
langer en geven steeds meer
geld uit aan zorg.

P.8 NA DE BUS

‘Mijn grote liefde? Mijn
vrouw. En mijn Alfa Giulia
uit 1975.’

P.8 ZO BEREIKT U ONS

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

THEMA: GELD 2019
Op 1 januari 2019 is uw pensioen van SPOV iets verhoogd. Maar hoe
zit het met de AOW? En is er wat veranderd in de belastingtarieven?
We zetten de belangrijkste cijfers en bedragen die van invloed zijn op
uw inkomen weer voor u op een rij. U leest het op pagina 4 en 5.

JANUARI 2019

BETAALDATA 2019

SPF Beheer betaalt uw pensioen
uit aan het einde van de kalender
maand. Uw pensioen is vanaf
onderstaande data op uw reke
ning bijgeschreven:

• vrijdag 25 januari
• dinsdag 26 februari
• dinsdag 26 maart
• vrijdag 26 april
• vrijdag 24 mei
• woensdag 26 juni
• vrijdag 26 juli
• vrijdag 23 augustus
• donderdag 26 september
• vrijdag 25 oktober
• dinsdag 26 november
• woensdag 18 december

LAST VAN
LAGE RENTE

Pensioenfondsen hebben last
van de lage rente. Hoe zit dat
nu eigenlijk?
PAGINA 2

NABESTAANDEN

UW PENSIOEN OMHOOG
Na een aantal jaren van stilstand hebben we uw pensioen op 1 januari 2019 kunnen verhogen.
Dat was mogelijk doordat we er in 2018 financieel weer een stukje beter voor zijn komen te staan.

N

atuurlijk zijn wij daar als
bestuur blij mee, al realiseren
we ons dat het maar om een
klein stapje voor uw pensioen
gaat. Maar het is wel een stapje in de
goede richting.
In dit nummer van SPOV+Nieuws
komen wij graag nog even terug op
de achtergronden van ons indexatie
besluit. En natuurlijk geven we u ook
weer inzicht in onze financiële situatie.
Zoals u van ons gewend bent, geven
we u ook aan het begin van dit jaar een
overzicht van de belangrijkste percen
tages en bedragen die van belang zijn
voor uw inkomen in 2019. Wat is er
veranderd bij SPOV, de belastingdienst
en in de regelingen van de overheid?
U leest het in Geld 2019.

We staan aan het begin van een nieuw
jaar. Ongetwijfeld gaat er weer veel
gebeuren rondom de pensioenen. Een
belangrijke vraag is bijvoorbeeld of
de politiek en de sociale partners
eindelijk knopen doorhakken over
de toekomst van ons pensioenstelsel.
Als bestuur blijven we ons ook dit jaar
sterk maken voor een solide financieel
beleid. Wij realiseren ons heel goed dat
we een grote verantwoordelijkheid dra
gen. Het gaat immers om úw pensioen.
Peter-Paul Witte
Bestuursvoorzitter SPOV

‘Een klein stapje in
de goede richting’

Na een overlijden regelt SPOV
alles rondom het nabestaanden
pensioen.

PAGINA 6

DEKKINGSGRAAD

DEKKINGSGRAAD
111,1%
Eind november bedroeg onze
beleidsdekkingsgraad 111,1%.
PAGINA 8

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

Achtergrond

DE LAGE RENTE

UW PENSIOEN HEEFT ER LAST VAN
SPOV is er in 2018 weer wat beter voor komen te staan. Daardoor hebben we uw pensioen iets
kunnen verhogen. Maar onze buffers zijn zeker nog niet groot genoeg voor volledige indexatie. Terwijl er
wel veel geld in de pensioenkassen zit. Hoe kan dat? Het antwoord: we blijven als pensioenfonds nog
steeds veel last houden van de lage rente. We leggen u graag nog een keer uit hoe dat zit.

Hoe lager de rente, hoe meer we opzij
moeten zetten voor de pensioenen
€ 1.000

Bij een rente
van 10%

€ 1.100
PENSIOEN

Dit moeten we u betalen
op 1 jan 2020

ER ZIT VEEL GELD IN
DE PENSIOENKASSEN ...

Er zit in Nederland zo’n 1.400 miljard in
de pensioenkassen. Dat is meer dan ooit.
Ook SPOV heeft veel geld ‘in kas’. Op dit
moment is dat ruim 3,9 miljard. Ter verge
lijking: vijf jaar geleden was dat nog geen
3,5 miljard. Die groei van meer dan
400 miljoen komt vooral door de positieve
beleggingsopbrengsten. In de periode 2013
tot en met 2017 hebben we gemiddeld
6,5% rendement gehaald per jaar op het
pensioengeld (het exacte rendement over
2018 is nog niet bekend).
... M
 AAR DE LAGE RENTE
WERKT TEGEN

Ondanks de stevig gevulde pensioenkas staan
we er toch niet goed genoeg voor. We mogen
uw pensioen nog niet volledig indexeren. Dat
komt vooral door de lage rente. Bij een lage
rente moeten wij meer geld in kas hebben
voor de pensioenen. Volgens de wettelijke
regels moeten wij er namelijk van uitgaan dat
het pensioengeld tot in lengte van jaren met
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Wat moeten we
dan
in kas
hebben voor
dat pensioen?

nu

de huidige (lage) rente aangroeit. Dat scheelt
enorm in onze dekkingsgraad.
WANNEER GAAT DE RENTE
WEER OMHOOG?

Er zijn op dit moment geen duidelijke aan
wijzingen dat de rente snel weer zal gaan stij
gen. Zolang de rente laag blijft, zal het voor
pensioenfondsen lastig blijven om weer vol
doende financiële buffers te krijgen en de pen
sioenen weer volledig te kunnen indexeren.

Dat wij de pensioenen nog
niet volledig kunnen
indexeren, komt vooral
door de lage rente.
De positieve beleggings
opbrengsten hebben
het effect van de lage
rente niet voldoende
kunnen opvangen.

€ 1.080

Bij een rente
van 2%

Hoe zit dat precies met de rente?
Een pensioenfonds moet berekenen hoeveel geld er nu in
kas moet zijn om alle pensioenen nu en in de toekomst uit te
betalen. Dat noemen we: onze pensioenverplichtingen.
Die berekening moeten we maken met een risicovrije
rekenrente die wordt vastgesteld door De Nederlandsche
Bank. Deze rekenrente wordt afgeleid van de marktrente voor
beleggingen met een zeer laag risico. Een simpel voorbeeld
maakt duidelijk wat voor ons het verschil is tussen een lage
en hoge rekenrente.
Voorbeeld. Stel wij moeten u over een jaar 1.100 euro
aan pensioen uitbetalen. Hoeveel moeten we dan nu in kas
hebben? Bij een rekenrente van 2% is dat bijna 1.080 euro.
Bij een rente van 10% is het maar 1.000 euro.
Wij berekenen de pensioenen over een zeer lange periode.
En dan heeft een klein verschil in de rentestand al enorme
gevolgen voor onze dekkingsgraad. Als op dit moment de
rente 1% hoger zou zijn, zouden onze verplichtingen
met 16% dalen.

Indexatiebesluit

Kleine indexatie dankzij verder verbeterde dekkingsgraad

UW PENSIOEN OMHOOG MET 0,14%
Op 1 januari van dit jaar hebben we uw pensioen verhoogd met 0,14%. Dat was het maximale toegestane
percentage dat wij op basis van de wettelijke regels aan indexatie konden toekennen. Het is een kleine
indexatie, maar na een aantal jaren van stilstand is het wel weer een stapje in de goede richting.
UW PENSIOEN IS VERHOOGD

SPOV probeert uw pensioen ieder jaar
mee te laten groeien met de prijsstij
gingen in Nederland. Dat noemen we
indexatie. We mogen uw pensioen ver
hogen als onze financiële positie daar
goed genoeg voor is. Een aantal jaren
op rij was dat niet het geval. Maar op
1 januari 2019 hebben we uw pensioen
kunnen verhogen met 0,14%. Dat was
mogelijk omdat we er in 2018 weer wat
beter voor zijn komen te staan. Onze
beleidsdekkingsgraad steeg van
108,5% eind 2017 naar 111,1% eind
oktober 2018. Die laatste datum is het
meetpunt voor ons indexatiebesluit.
HOE IS HET BESTUUR
UITGEKOMEN OP 0,14%?

Omdat onze beleidsdekkingsgraad
hoger dan 110% was, mochten wij uw
pensioen indexeren. Maar hoe komen
we nu aan dat percentage? Ook dat is
berekend op basis van wettelijke
regels. Het komt erop neer dat we niet
alle ruimte boven de 110% in één keer
mogen gebruiken voor indexatie. We
moeten het spreiden over een aantal
jaren. Dat draagt eraan bij dat de toe
gekende indexatie toekomstbestendig
is. Volgens de wettelijke systematiek

Verlaging van
uw pensioen is op
dit moment niet
aan de orde
mochten we maximaal een verhoging
van 10% van de prijsstijgingen toeken
nen. In de meetperiode (1 oktober
2017 tot en met 30 september 2018)
zijn de prijzen gestegen met 1,47%.
Dat is vastgesteld door het Centraal
Bureau voor de Statistiek.
De prijsstijgingen bedroegen dus
1,47% en 10% daarvan is 0,14%. Het
bestuur heeft, ook gezien de econo
mische verwachtingen, besloten dit
maximaal toegestane percentage ook
daadwerkelijk toe te kennen.
WAAROM NOG GEEN VOLLEDIGE
INDEXATIE?

Voor een volledige indexatie staan wij
er nog niet goed genoeg voor. Daar
voor moeten onze buffers nog een
flink stuk groter zijn. De grens daar
voor ligt voor ons fonds rond de 123%.
Ten opzichte van een volledige
indexatie (het volledig goedmaken
van de prijsstijgingen van 1,47%) mist
u over het jaar 2018 1,33%.

KAN DE GEMISTE INDEXATIE
LATER GEREPAREERD WORDEN?

Ja, als de financiële situatie van het
pensioenfonds erg goed is, kan in
de toekomst de gemiste indexatie
worden gerepareerd. Die houden we
individueel bij voor al onze deelnemers
en pensioengerechtigden. We noemen
dit uw extra indexatieruimte. Wilt u
weten wat uw extra indexatieruimte is,
kijk dan op MijnSPOV, uw persoonlijke
pensioenarchief. Inloggen gaat veilig
en gemakkelijk met uw DigiD.
WAT ZIJN DE VERWACHTINGEN
VOOR DE KOMENDE JAREN?

SPOV voert een solide financieel
beleid. Het is onze eerste verantwoor
delijkheid om ervoor te zorgen dat wij
uw pensioen altijd kunnen uitbetalen.
Indexeren kan alleen als onze finan
ciële buffers groot genoeg zijn.
Het bestuur verwacht dat het de
komende jaren moeilijk wordt om uw
pensioen te indexeren. Wij houden
nog steeds rekening met een langzaam
herstel van onze financiële positie.
Het goede nieuws: verlaging van uw
pensioen is nu niet aan de orde. Het
bestuur verwacht dat de kans op ver
laging ook de komende jaren klein
is. Maar als de financiële situatie erg

verslechtert, kan het verlagen van
de pensioenen voor werkenden en
gepensioneerden noodzakelijk zijn.
NETTO PENSIOEN MOGELIJK
WEL LAGER

Een kleine verhoging betekent dat
uw pensioen bij SPOV in 2019 bruto
zal stijgen. Maar het kan wel zijn dat
uw netto maandbedrag lager wordt.

Dat komt door nieuwe belastingregels
in 2019. Hierover leest u meer op
pagina 4 en 5 in Geld 2019. Uw nieuwe
netto maandbedrag staat op uw speci
ficatie van januari. Deze kunt u vinden
op MijnSPOV. U krijgt de specificatie
ook thuisgestuurd.
Volg de financiële situatie van
SPOV op www.spov.nl.

Wanneer krijg ik wel en wanneer geen indexatie?
Het bestuur beslist ieder jaar of het mogelijk is om uw pensioen te indexe
ren. Daarbij gelden wettelijke regels. Maar zelfs als daaraan voldaan wordt,
kan het bestuur besluiten toch niet of minder te indexeren dan toegestaan,
bijvoorbeeld als de economische verwachtingen daar aanleiding voor geven.
Beleidsdekkingsgraad

Wel of geen indexatie toegestaan

Lager dan 110% 	Geen indexatie mogelijk: uw pensioen stijgt niet
mee met de prijzen
Tussen 110% en 122,9%*	Gedeeltelijke indexatie mogelijk: uw pensioen
kan gedeeltelijk meestijgen met de prijzen
Hoger dan 122,9%* 	Volledige indexatie mogelijk: we mogen uw
pensioen volledig mee laten stijgen met de prijzen
*Deze stand is afhankelijk van de marktrente. We berekenen deze stand een keer per jaar.
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Bedragen en percentages

GELD
2019
Wat gebeurt er met uw pensioen
in 2019? En hoeveel AOW krijgt u?
Hoe zit het met de belastingen?
We zetten het allemaal voor u
op een rij.

SPOV
• INDEXATIE: 0,14%

Op 1 januari is uw pensioen verhoogd. Het bestuur heeft
vastgesteld dat de financiële situatie van uw fonds een ver
hoging mogelijk maakte. Netto kunnen er veranderingen
optreden door andere inhoudingen (belastingtarieven,
bijdrage zorgverzekering e.d.).
• ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN

Het arbeidsongeschiktheidspensioen is gewijzigd als gevolg
van de wettelijke wijzigingen in de WAO/WIA. Dit verschilt
per deelnemer en is afhankelijk van uw persoonlijke situa
tie. Als uw invaliditeitspensioen gewijzigd is, krijgt u daar
in j anuari 2019 een brief over.
• ANW-COMPENSATIE

Is uw partner overleden en was hij of zij deelnemer of
gepensioneerde? En ontvangt u van SPOV een aanvulling
omdat u geen of geen volledige Anw-uitkering van de over
heid ontvangt? Dan verhogen wij uw uitkering met 2,17%.
• WOONT U IN HET BUITENLAND?

Vanaf 1 januari passen wij geen loonheffingskorting meer
toe als u als gepensioneerde niet in Nederland woont.
Uw uitkering wordt dan iets lager. Indien van toepassing
kunt u de te veel betaalde loonbelasting via uw aangifte
inkomensbelasting of voorlopige aanslag inkomsten
belasting terugkrijgen.
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TIP: LAAT HET ONS WETEN
ALS ER IETS BIJ U VERANDERT
Voorkom terugbetalen!
Verandert er iets aan uw persoonlijke situatie? Als dat zo is, dan kan
dat leiden tot een hoger of lager pensioen. Laat ons dat dan direct
weten. Daarmee voorkomt u dat we u te veel of onterecht pensioen
betalen. U bent namelijk verplicht dat terug te betalen.
Om welke wijzigingen gaat het?
• U gaat trouwen, samenwonen of scheiden.
• Er wijzigt iets in de toekenning van uw Anw-uitkering.
Hoe geeft u de wijziging door?
U stuurt ons een kopie van de SVB-beslissing over uw Anw-uitkering.
Wij ontvangen namelijk geen gegevens over uw Anw van de Sociale
Verzekeringsbank. Daarom zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons
geeft. Vermeld bij correspondentie altijd uw referentienummer van SPOV.

Belangrijk voor
uw inkomen: de bedragen
en percentages van 2019

TIP: TE WEINIG INHOUDINGEN IN 2018?
Het kan zijn dat er in 2018 te weinig belasting en premie op uw inkomen
is ingehouden. Dat is het geval als uw totale inkomen meer is dan
€ 20.142, maar elke uitkering apart binnen de eerste schijf valt. Hoe
komt dat? U ontvangt uw inkomsten van verschillende uitkerings
instanties, waaronder SPF Beheer en SVB of UWV. Die instanties zijn
verplicht belasting en premies in te houden zonder rekening te houden
met uw andere inkomsten. Als dit voor u geldt, dan zult u bij uw
belastingaangifte merken dat u moet bijbetalen.

De overheid
• AOW

Getrouwd/samenwonend: € 10.339 bruto/jaar per persoon
Alleenstaand: € 15.156 bruto/jaar
De bedragen zijn bruto per jaar en gelden bij een volledige AOW.
Kijk ook op www.svb.nl.
• ANW

Nabestaanden jonger dan de AOW-leeftijd die aan de voorwaarden v oldoen:
maximaal € 15.495,96 bruto per jaar.
• WAO/WIA

De WAO/WIA-uitkeringen zijn gestegen ten opzichte van 1 januari 2017.
Het maximumdagloon van de WAO/WIA is € 214,28 en het maximum
WAO/WIA-loon € 55.927,08.
• BIJDRAGE ZORGVERZEKERING

De inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering is 5,7%.
De nominale premies zijn ook gewijzigd. Deze premies verschillen per zorg
verzekeringsaanbieder.
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) en SPF Beheer houden op uw pensioen de
inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering in. In 2019 betaalt u
die bijdrage over maximaal € 55.927. Als uw inkomen (uw AOW plus pensioen)
boven dit bedrag uitkomt, kan het zijn dat er te veel is ingehouden. U krijgt dat
dan volgend jaar vanzelf terug van de belastingdienst. Zij berichten u hierover.

De vermelde bedragen en percentages hebben
we doorgekregen van de desbetreffende instan
ties. Voor de correctheid ervan dragen wij geen
verantwoordelijkheid.

De belastingdienst
• BELASTINGTARIEVEN BOX 1

Jonger dan AOW-leeftijd:
t/m € 20.348
tussen € 20.348 en € 34.300
tussen € 34.300 en € 68.507
€ 68.507 en meer

36,65%
38,10%
38,10%
51,75%

AOW-leeftijd en ouder:
t/m € 20.348
tussen € 20.348 en € 34.300*
tussen € 34.300* en € 68.507
€ 68.507 en meer

18,75%
20,20%
38,10%
51,75%

*Bent u geboren vóór 1 januari 1946, dan is dit € 34.817

Al uw inkomsten worden belast in box 1. Het gaat dan bijvoorbeeld om uw
SPOV-pensioen, uw AOW of Anw, uw WAO- of WIA-uitkering en ook eventuele
lijfrente-uitkeringen.
Let op! Deze tarieven gelden voor het jaar 2019. Voor het invullen van uw
belastingbiljet over het jaar 2018 kunt u deze gegevens dus niet gebruiken.
• HEFFINGSKORTINGEN

De SVB houdt bij de uitbetaling van de AOW of Anw rekening met de
volgende kortingen:
De algemene heffingskorting
tot de AOW-leeftijd maximaal € 2.477
vanaf de AOW-leeftijd maximaal € 1.268
De ouderenkorting: € 1.596
Vanaf 1 januari 2019 verandert de berekening van de ouderenkorting.
De ouderenkorting wordt inkomensafhankelijk afgebouwd. Op basis van de
voorlopige cijfers wordt vanaf een verzamelinkomen van € 36.783 de ouderen
korting met 15% afgebouwd tot nul. Tot een verzamelinkomen van € 36.783
krijgt u de volledige ouderenkorting. Die is voor 2019 voorlopig vastgesteld op
€ 1.596. Het verzamelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten
uit de 3 boxen, zonder eventuele verrekenbare verliezen over vorige jaren.
U krijgt de ouderenkorting automatisch als u aangifte doet.
De alleenstaande-ouderenkorting: € 429
U krijgt de alleenstaande-ouderenkorting als u in het jaar van aangifte een
AOW-uitkering voor een alleenstaande krijgt of er recht op hebt. U krijgt
deze korting ook als u geen of een gedeeltelijke AOW-uitkering krijgt, omdat u
vóór uw AOW-leeftijd buiten Nederland woonde of erkend gemoedsbezwaarde
was. Woont u niet samen op hetzelfde adres, bijvoorbeeld omdat één van u
beiden in een verpleeghuis of verzorgingshuis is opgenomen? En krijgt u
beiden een AOW-uitkering voor alleenstaanden? Dan krijgt u beiden de
alleenstaande-ouderenkorting.
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Pensioen en overlijden

NABESTAANDENPENSIOEN:
GOED GEREGELD
Als gepensioneerde bij SPOV ontvangt u de rest van uw leven maandelijks pensioen van ons. En als u
overlijdt, krijgen uw partner en kinderen tot 21 jaar meestal ook een pensioen van ons. In zo’n moeilijke
periode komt er een hoop af op de nabestaanden. Het verdriet, het regelen van de uitvaart en wat al niet
meer. Goed om te weten dat er rondom het pensioen weinig geregeld hoeft te worden – dat doen wij.
Er is een aantal dingen die uw nabestaanden moeten weten. We zetten ze graag even op een rij.

Nabestaanden
pensioen: voor wie?

WIE GEEFT HET OVERLIJDEN
AAN ONS DOOR?

Er zijn twee soorten
nabestaandenpensioen:
partnerpensioen en
wezenpensioen.

U woont in Nederland
Uw gemeente geeft het aan ons door
als u bent overleden. Wij controleren
dan of uw partner en kinderen recht
hebben op pensioen. Als dat zo is, stu
ren wij uw partner een brief met een
aanvraagformulier. Daarmee kan hij of
zij partnerpensioen aanvragen en ook
wezenpensioen voor uw kinderen. Het
is belangrijk dat hij of zij het formulier
zo snel mogelijk naar ons terugstuurt.
Zodra wij het formulier ontvangen,
gaan we tot betaling over.

1. Het partnerpensioen
Dat is de levenslange maandelijk
se uitkering van SPOV voor uw
partner. Dit kunnen zijn:
- degene met wie u was getrouwd
of met wie u een geregistreerd
partnerschap had;
- de partner met wie u samen
woonde en die als partner is
erkend door het pensioenfonds.
Let op: als u na uw volledige
pensionering bent gaan trouwen
of samenwonen, is er voor die
partner geen partnerpensioen.
TIP! Is uw partner bij ons aange
meld? Kijk op uw pensioenover
zicht of in MijnSPOV. Kinderen
hoeft u niet aan te melden.

2. Het wezenpensioen
Dat is een maandelijkse uitkering
van het pensioenfonds voor
kinderen tot 21 jaar.
Wilt u weten om wat voor bedragen
het gaat? Op uw pensioenoverzicht
en in MijnSPOV ziet u de hoogte
van het partner- en wezenpensioen.
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U woont in het buitenland
Als u in het buitenland woont, geeft
uw gemeente uw overlijden niet aan
ons door. Dat moeten uw nabestaan
den zélf doen. Daarvoor sturen ze
ons een kopie van uw overlijdensakte.
Daarna sturen wij hen het aanvraag
formulier voor partner- en wezen
pensioen toe.
WANNEER KRIJGEN MIJN PARTNER EN KINDEREN PENSIOEN?

Uw partner en kinderen ontvangen
voor het eerst een uitkering op de eer
ste dag van de maand volgend op de
maand waarin u bent overleden. Daar
voor moeten wij wel het aanvraagfor
mulier op tijd hebben ontvangen. Als
uw nabestaanden het aanvraagformu
lier later insturen, maken wij het geld
later (maar wel met terugwerkende
kracht) aan hen over. Uw ouderdoms

pensioen wordt voor het laatst uitbe
taald in de maand waarin u overlijdt.
Als de betaaldatum al voorbij is, dan
volgt er nog een maand extra betaling
van het ouderdomspensioen.
BELANGRIJK OM TE WETEN:
EENMALIGE UITKERING

Uw partner heeft naast het partner
pensioen mogelijk ook recht op een
eenmalige overlijdensuitkering van
SPOV. De hoogte hiervan is gelijk aan
twee keer het bruto pensioen dat u
ontving in de maand van uw over
lijden. Dit bedrag vindt u terug op de
pensioenspecificatie. Wij houden op
de overlijdensuitkering geen loon
heffing of premies in. De overlijdens
uitkering maken wij rechtstreeks
over op het bij ons bekende rekening
nummer van uw nabestaande. Uw
partner ontvangt ongeveer 3 maanden
na het overlijden de jaaropgave.
Deze jaaropgave is nodig voor de
belastingaangifte.
HEEFT UW PARTNER RECHT
OP EEN UITKERING VANUIT
DE ANW-HIAATVERZEKERING?

Als uw partner nog geen AOW
ontvangt, is het voor hem of haar
verstandig om na uw overlijden zo
snel mogelijk een Anw-uitkering aan
te vragen bij de Sociale Verzekerings
bank. Als de SVB besluit dat er geen
recht is op Anw, kan uw partner bij
ons recht hebben een uitkering
vanuit de Anw-hiaatverzekering
van SPOV (alleen als u die bij ons

Executeur
testamentair?
Voor degene die u in uw testa
ment heeft aangewezen om
uw laatste zaken te regelen,
de executeur testamentair, is
het handig om rechtstreeks infor
matie van ons te ontvangen. Dat
kan. Hij of zij stuurt ons dan een
ingevuld formulier ‘Machtiging
correspondentie’ toe, vergezeld
van het deel van het testament
met de aanwijzing en een kopie
van uw legitimatiebewijs. Het
formulier ‘Machtiging correspon
dentie’ staat op onze website
www.spov.nl.

heeft afgesloten). Om die uitkering
aan te vragen moet uw partner een
kopie van de SVB-beslissing aan ons
sturen of mailen.
HEEFT U EEN EX-PARTNER?

Als u eerder getrouwd bent geweest
of een geregistreerd partnerschap had,
is bij de scheiding een deel van het
partnerpensioen gereserveerd voor
uw ex-partner(s). Wij nemen na het
overlijden zo snel mogelijk contact
met hen op.
HEEFT U NOG VRAGEN?
Neem dan gerust contact met
ons op. Wij helpen u graag.

Voor u

Wereld
in cijfers
1 OP 6
Ouderen weten vaak niet dat ze in aanmerking komen voor
huur- en zorgtoeslag, melden vijf ouderenorganisaties.
Ze lopen hierdoor mogelijk jaarlijks duizenden euro’s mis. Volgens
de ouderenorganisaties maakt een op de zes huishoudens met
55-plussers geen gebruik van huurtoeslag, terwijl ze er wel recht op
hebben. Een op de tien vraagt geen zorgtoeslag aan. Vooral kwets
bare ouderen en oudere migranten dienen geen aanvragen in.

20,63
De levensverwachting van
65-jarige Nederlanders neemt
al sinds 1950 toe. Destijds leef
den 65-jarigen gemiddeld nog
14,3 jaar. Sindsdien is dat fors geste
gen. Het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) verwacht nu dat
in 2024 de levensverwachting voor
65-jarigen 20,63 jaar zal zijn.

77
Als u zich wel eens afvraagt
wat uw medemens zoal doet,
dan heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau het antwoord.
Nederlanders van 12 jaar en ouder
besteden gemiddeld 44 uur per
week aan vrijetijdsbestedingen
(waaronder 20 uur aan media als tv
en internet). Bijna 46 uur per week
gaat op aan school, werk of huis
houden. Maar de meeste tijd
(77 uur) besteden we aan… slapen,
eten, drinken, douchen en aankleden.

31%
Er gaat steeds meer geld op aan zorg. De zorguitgaven
zijn sinds 1972 gestegen van 8% naar 13% van het bruto bin
nenlands product (bbp). Volgens het Centraal Planbureau is
het eind nog lang niet bereikt. In 2040 zal tussen 19% en 31%
van het bbp aan zorg worden besteed. Dat komt niet alleen door
de vergrijzing, ook bij jongeren neemt de vraag naar betere en
duurdere zorg toe.

3.100.000

Hoe oud kun je
worden? Vorig jaar
september overleed
de Japanse Chiyo
Miyako. Zij was op
dat moment met
117 jaar en 81 dagen
de oudste mens
ter wereld. Dat is
officieel vastgesteld
door Guinness
World Records. Vol
gens haar nabestaan
den hield ze van
lekker eten, vooral
van sushi en paling.

Maar hebben ze bij Guinness wel
goed opgelet? Er is een vrouw die
nog een stuk ouder is. Althans, volgens
de administratie van het Nationaal
Pensioenfonds van Rusland. Koku
Istambulova was 27 jaar toen de laat
ste tsaar aftrad, 55 toen de Tweede
Wereldoorlog eindigde en 102 toen de
Sovjet- Unie uiteenviel. Nu is ze 129
jaar. Hoe ze zo oud kon worden, weet
ze niet: ‘Het is Gods wil. Ik heb er niets
voor gedaan.’ Deskundigen twijfelen
sterk aan haar leeftijd. Met haar 129
jaar zou ze niet alleen de oudste mens
van dit moment zijn, maar de oudste
ooit. Ruimschoots.

VRAAG
HET ROGÉR

Mijn naam is Rogér Fabus. Ik werk op
de afdeling klantcommunicatie. Samen
met mijn collega’s beantwoord ik al uw
pensioenvragen. Wij hebben een paar
vragen met de antwoorden voor u op
een rijtje gezet.

1
2
3
4

Kan ik mijn pensioen wijzigen?

Nee, dat kan niet. Als uw pensioen is
ingegaan kunt u de keuzes niet herzien.

Waarom krijg ik niet elke maand
een specificatie?

U krijgt alleen een specificatie als er iets
wijzigt ten opzichte van de maand ervoor.
Bijvoorbeeld als u niet heeft uitgecheckt met uw
ov-kaart, na indexatie, belastingwijzigingen of als
u de AOW-leeftijd bereikt.

Waarom moet ik elk jaar een
Bewijs van in leven zijn (ADV)
invullen?

Nederland telde begin 2017 3,1 miljoen 65-plussers, van
wie 700.000 80-plussers. Volgens het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) stijgt de groep 65-plussers de komende jaren snel
naar 26% van de totale bevolking.

117 129

Vier veelgestelde vragen
aan onze klantenservice

Als u in het buitenland woont, dan moet u
jaarlijks voor uw pensioen of uitkering een bewijs
van leven invullen. Op die manier weten wij dat u
leeft en dat wij uw pensioen kunnen uitbetalen.

25%

Hoe zit het? Kun je zelf iets
doen om flink oud te worden?
Of is het een kwestie van
boffen met goede genen?
‘Ongeveer een kwart van je
levensduur ligt genetisch vast, de
rest komt door je levensstijl’, zegt
verouderingswetenschapper David
van Bodegom in de Volkskrant.
Natuurlijk is veel bewegen en
gezond eten belangrijk. ‘Misschien
nog wel belangrijker dan wat je eet,
is hoeveel je eet. Om gezond oud te
worden is een van de belangrijkste
eigenschappen of je in staat bent
maat te houden.’

Hoe wijzig ik mijn
correspondentieadres?

Verhuist u binnen Nederland? Dan hoeft
u niets te doen. Als u gaat verhuizen naar
of in het buitenland, geeft u dan zelf uw adres
wijziging aan ons door. De adreswijziging moet
voorzien zijn van uw handtekening.
Stuurt u uw adreswijziging naar:
SPF Beheer BV
Postbus 2030
3500 GA Utrecht
Nederland

De ondertekende adreswijziging kunt u
ook inscannen en mailen naar:
pensioenen@spfbeheer.nl

HEEFT U EEN ANDERE VRAAG?
Wij helpen u graag.
U kunt ons bellen of mailen.
T: (030) 232 93 25
E: pensioenen@spfbeheer.nl
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Na de bus met...

GERARD BROER

‘V

WAS BUSCHAUFFEUR BIJ CONNEXXION, VESTIGING ZOETERMEER

orig jaar heb ik mijn laatste rit op de bus
gemaakt. Ik wilde dat heel graag op een
speciale bus doen. Het is een oude bol
ramer geworden, een museumbus. Het
was een fantastische dag, met allemaal vrienden
en familie die meereden. Gewone passagiers
durfden niet in te stappen, maar gelukkig reed er
een reguliere bus achter me aan.
Sinds 1 januari van dit jaar ben ik officieel met
pensioen. Maar ik heb geleidelijk afgebouwd. Drie
jaar geleden ben ik een dag minder gaan werken,
het laatste jaar zelfs twee dagen. Ik heb toen al een
stukje pensioen naar voren gehaald. Ik ben hele
maal niet ontevreden over mijn pensioen. Natuur
lijk, ik heb er ook meer dan veertig jaar voor gewerkt,
maar het valt me niks tegen.
Of ik het werk niet ga missen? Ik geloof het niet. Ik
heb een vrouw, een tuin en genoeg hobby’s. Mijn
grootste hobby is mijn hond, waar ik veel mee wan
del. Het is een border collie, een echte schapendrij
ver. Ik heb daar in het verleden al op getraind met
hem. Dat doen we in een weiland waar schapen
staan. Daar geven ze cursussen. Dat is echt gewel
dig. Je leert die hond door commando’s de schapen
over een parcours drijven. Ik heb met mijn hond al
aan een paar wedstrijden meegedaan, maar daar
ben ik mee gestopt. Daar is-ie te nerveus voor. Dus
ik blijf het puur voor de lol doen.

‘Of ik het werk
ga missen?
Ik geloof het niet’
Mijn andere liefde, naast mijn vrouw natuurlijk,
is mijn Alfa Romeo Giulia uit 1975. Vroeger stonden
ze bekend als roestbakken, maar ik heb een
mooi gerestaureerd exemplaar. Ik ben lid van de

Alfa-club en ben met hen al vier keer naar Italië
gereden. Daar wordt iedereen dolenthousiast van
zo’n auto. Want als je hun verhalen mag geloven,
heeft iedere Italiaan er een gehad.’

Beleidsdekkingsgraad
eind november 2018: 111,1%
Hoe staat het 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.

ONTWIKKELING DEKKINGSGRAAD

Op 30 november 2018 was onze beleids
dekkingsgraad 111,1%. Daarmee voldoet
SPOV aan de minimumeis van de over
heid. Bij een beleidsdekkingsgraad van
ten minste 110% mogen we de pensioe
nen gedeeltelijk indexeren. Bij onge
veer 123% voldoen we aan alle normen.

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

ONTWIKKELING BELEIDSDEKKINGSGRAAD

ZO BEREIKT U ONS
HEEFT U VRAGEN?

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

NOV 18

MEI 18

NOV 17

MEI 17

NOV 16

MEI 16

NOV 15

MEI 15

NOV 14

MEI 14

NOV 13

MEI 13

NOV 12

MEI 12

NOV 11

MEI 11

NOV 10

MEI 10

NOV 09

95%

Boven vereist vermogen

COLOFON
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