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helpen u graag verder.
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Bas van der Pasch (77)
voelt zich te jong om thuis
te zitten.
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P.8 ZO BEREIKT U ONS

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

THEMA: GELD 2020
Wat verandert er dit jaar voor uw inkomen? Hier is weer ons
jaarlijkse overzicht van bedragen en percentages. Pagina 4

MEER WETEN
OVER DE FUSIE?
De komende tijd organiseren
wij bijeenkomsten in het hele
land over de fusie. En op
23 maart is er een online
webinar. Doet u mee?
PAGINA 2

LAST VAN DE RENTE
Pensioenfondsen hebben het
financieel moeilijk. Dat komt
vooral door de lage rente. Hoe
zit dat nou precies? En wat
kun je nu eigenlijk aflezen aan
de dekkingsgraad?
PAGINA 3

VOORAF
We hebben het u al in een brief laten weten: uw pensioen van SPOV is op 1 januari van dit
nieuwe jaar niet verhoogd. We proberen uw pensioen ieder jaar mee te laten stijgen met de
prijzen in de winkel. Het leven wordt immers steeds duurder. Maar we mogen uw pensioen
alleen verhogen als het pensioenfonds daarvoor genoeg geld in kas heeft. Eind 2019 was dat
jammer genoeg niet het geval.

U
‘Kom ook naar
de bijeenkomsten
over de fusie!’
Peter-Paul Witte
Bestuursvoorzitter SPOV

w pensioen is daardoor bruto
(dus voordat de belasting en
andere inhoudingen eraf zijn)
gelijk gebleven. Netto (‘in
handen’) kan uw pensioen wel anders
uitvallen, door veranderingen in de
belastingen en andere inhoudingen.
Hoe komt het nou dat we uw pensioen
niet hebben kunnen verhogen? Niet
doordat we geld zijn verloren met
beleggen. Integendeel, de waarde van
onze beleggingen ging in 2019 juist
omhoog. De grote boosdoener was de
rente, die verder is gedaald. En een lage
rente maakt het leven voor pensioen
fondsen nu eenmaal enorm lastig. In
dit nieuwe nummer van SPOV+Nieuws
leggen we graag nog een keer uit hoe
dat zit.
2020 wordt voor ons een bijzonder
jaar. We gaan op 1 april samen met
het Spoorwegpensioenfonds verder
als één nieuw pensioenfonds: het

 ensioenfonds Rail & Openbaar
P
Vervoer. Dat is niet iets waar u zich
zorgen over hoeft te maken: u
merkt er in feite weinig van,
behalve die nieuwe naam dan. Uw
pensioen wordt er niet meer of
minder van. En met uw vragen kunt
u nog steeds op de bekende telefoon
nummers terecht. Waarom dan toch
die fusie? Omdat we samen met het
Spoorwegpensioenfonds sterker
staan en de uitdagingen voor de toe
komst beter aankunnen. We kunnen
ons voorstellen dat u vragen over
de fusie heeft. De belangrijkste
proberen we in deze SPOV+Nieuws
al te beantwoorden.
Verder nodig ik u van harte uit om
een van onze bijeenkomsten te
bezoeken die we de komende tijd
in het hele land organiseren. Op
pagina 2 vindt u er een overzicht
van. Ik zie en spreek u daar graag!

BETAALKALENDER 2020
Wanneer krijgt u dit jaar uw
pensioen van ons? En wanneer wordt uw AOW op uw
rekening bijgeschreven? U
ziet het in onze betaalkalender
2020. Even uitknippen dus!
PAGINA 7

DEKKINGSGRAAD

DEKKINGSGRAAD 106,8%
Eind november 2019 bedroeg
onze beleidsdekkingsgraad
106,8%.
PAGINA 8

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

Fusie

Veel gestelde vragen over de fusie

OP WEG NAAR HET PENSIOENFONDS
RAIL & OPENBAAR VERVOER
Op 1 april 2020 gaan SPOV en
het Spoorwegpensioenfonds
samen verder als één
nieuw pensioenfonds: het
Pensioenfonds Rail & Openbaar
Vervoer. Wilt u meer weten?
Kom dan naar een van de
bijeenkomsten in het land.
U bent van harte welkom.
Meld u alstublieft even aan
via www.railov.nl. U kunt ook
bellen: 030 - 23 29 299.
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Wat ga ik als gepensioneerde van de fusie merken?
Niet zo veel. Uw pensioenfonds
krijgt een nieuwe naam, maar
verder merkt u er vrij weinig van. U
kunt in ieder geval blijven rekenen op
de dienstverlening die u gewend bent.
Ook begint het fusiefonds met een
vergelijkbare financiële positie als
SPOV en het S
 poorwegpensioenfonds.
Belangrijkste voordeel is dat het
nieuwe fonds sterker en toekomst
bestendiger is. Dat is nodig omdat er
veel verandert in de pensioenwereld.

2

Verandert mijn pensioen?
Uw pensioen verandert als
gevolg van de fusie niet. Dat
was een belangrijke voor

waarde voor de fusie. Voor de mensen
van SPOV zijn er wel een paar kleine
veranderingen in de pensioenregeling.
Eén daarvan is voor gepensioneerden
van belang: de eenmalige overlijdens
uitkering voor nabestaanden van
gepensioneerden wordt verhoogd.
Nu is die uitkering twee keer het
maandelijkse ouderdomspensioen
van de overledene, dat wordt drie keer.
Een verandering ten goede dus.

3

Welke gevolgen
heeft de fusie voor
de dekkingsgraad?
Het verschil in dekkings
graad is op dit moment niet zo groot
en we verwachten dat dit per 1 april
2020 ook zo is. De afspraak is dat het

fonds met de hoogste dekkingsgraad
geld apart zet voor de deelnemers,
zodat de dekkingsgraden gelijk zijn
per 1 april 2020. Op het moment dat
dit mogelijk is zal het geld dat apart is
gezet worden uitgekeerd als indexatie.
Dit noemen we fusie-indexatie.

4

Hoe is de besluitvorming
voor de fusie tot stand
gekomen?
De fusie is tot stand geko
men in een uitgebreid en zorgvuldig
proces. Daarbij zijn diverse p
 artijen
nauw betrokken geweest.
• De maatregelen in het kader
van de fusie zijn afgestemd met
de sociale partners (werkgevers
en werknemersvertegenwoordigers)

in de sectoren Spoor en Openbaar
Vervoer.
•O
 ok heeft het door u gekozen
verantwoordingsorgaan nauwkeurig
gekeken naar de effecten van de
fusiebesluiten voor de verschillende
groepen deelnemers.
•V
 erder heeft ook De Nederlandsche
Bank bekeken of de besluitvorming
evenwichtig is en of (groepen van)
deelnemers er niet op achteruit
gaan. Aan alle voorwaarden voor
het mogelijk maken van een fusie
is voldaan.

Het nieuwe pensioenfonds is sterker en
toekomstbestendiger.

VUUR ONLINE UW
VRAGEN OP ONS AF

KOMT
U OOK?

Uitnodiging
deelnemersbijeenkomst

Woensdag 22 januari 2020: Van der Valk Hotel De Oranjerie Roermond
Maandag 27 januari 2020: Van der Valk Hotel Princeville Breda
Donderdag 30 januari 2020: Van der Valk Hotel Drachten
Maandag 3 februari 2020: Van der Valk Hotel Breukelen
Donderdag 6 februari 2020: Van der Valk Hotel Hoorn
Woensdag 12 februari 2020: Van der Valk Hotel Ridderkerk
Donderdag 20 februari 2020: Van der Valk Hotel De Cantharel Apeldoorn
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Meld u aan via
www.railov.nl.
U kunt ook bellen:
030 - 23 29 299

Op 23 maart houden we een webinar
over de fusie. Dat is een live uitzending
op internet waaraan u kunt meedoen
via uw pc of tablet.
Wilt u meekijken en meepraten?
Meldt u zich dan aan via www.spov.nl/
webinar. Daar kunt u het webinar
later ook terugkijken.
Start webinar: 23 maart om 19.30 uur.

Achtergrond

Waarom de lage rente slecht uitpakt voor uw pensioen

GEEN INDEXATIE – HOE KOMT HET?
SPOV heeft uw pensioen op 1 januari 2020 niet kunnen verhogen (indexeren). Begin 2019 hebben
we nog wel een kleine indexatie kunnen toekennen. Maar dit jaar zat dat er niet in. We begrijpen
dat dit voor u teleurstellend is. Maar hoe komt het nou? We vertellen u er graag meer over.
GEEN INDEXATIE

WAAROM HEEFT
HET PENSIOENFONDS
ZOVEEL LAST VAN
DE LAGE RENTE?

SPOV probeert uw pensioen ieder
jaar mee te laten groeien met de prijs
stijgingen in Nederland. Dat noemen
we indexatie. Die indexatie is erg
belangrijk voor u. Het leven wordt
immers ieder jaar wel een beetje duur
der. En als uw pensioen niet meegroeit
met de prijzen in de winkel, dan kunt
u voor uw pensioen minder kopen.

Hoe lager de rente, des te
meer geld moeten we in kas
hebben voor de pensioenen.
Hoe dat werkt, kunnen we
het beste uitleggen met een
voorbeeld.

Maar hoe belangrijk de indexatie
ook is, wij kunnen uw pensioen alleen
verhogen als we er financieel goed
genoeg voor staan. Wettelijk mogen we
uw pensioen pas gedeeltelijk indexeren
als onze beleidsdekkingsgraad ten
minste 110% is. En voor volledige
indexatie moeten onze buffers nog een
stuk groter zijn. Op het meetmoment
voor ons indexatiebesluit, 31 oktober
2019, stonden we op 107,0%. Dat bete
kent dat we uw pensioen op 1 januari
2020 helaas niet konden verhogen.
HOE KOMT HET?

U heeft vast wel gehoord dat de
rente op dit moment erg laag is. En dat
pensioenfondsen daar veel last van
hebben. Hoe lager de rente, hoe meer
geld wij nodig hebben voor de pensioe
nen. Hoe dat precies zit, kunt u in de
kolom rechts lezen. In 2019 is de rente
nog verder gedaald, tot ruim onder de
1%. Dat was geen goed nieuws voor
ons (en voor uw pensioen). We hebben
wel een behoorlijk rendement op onze
beleggingen geboekt, maar dat kon
de klap van de lagere rente niet goed
maken. Het gevolg: wij zijn er minder
goed voor komen te staan.

DEKKINGSGRAAD, WAT IS HET EIGENLIJK?
Als je wilt weten of je pensioenfonds financieel gezond is, moet
je niet alleen kijken naar hoeveel geld er in de pensioenpot zit.
Dat bedrag alleen zegt niet genoeg, ook al gaat het om vele
miljarden. Wat je echt moet weten is: is die pot met geld voldoende
om de beloofde pensioenen aan iedereen uit te kunnen betalen?
Of dat zo is, dat laat de dekkingsgraad zien.

Dit geld zit in de
pensioenpot

Dit is de hoeveelheid
geld die we nodig hebben voor de pensioenen

GAAT DE RENTE SNEL
WEER OMHOOG?

Daar is nog geen zicht op. En als de
rente erg laag blijft, blijft het voor
pensioenfondsen financieel lastig.
Op dit moment kunt u er daarom niet
op rekenen dat we uw pensioen snel
weer volledig kunnen indexeren.

Wilt u de financiële
situatie van SPOV
op de voet volgen?
Ga dan naar
www.spov.nl
of volg ons op
Facebook en Twitter

In het plaatje ziet u twee stapels geld. De een laat zien wat we in kas
hebben. De ander wat we nu in kas moeten hebben voor de pensioenen. Als
de twee stapels even hoog zijn, dan hebben we precies genoeg geld in kas
voor de pensioenen. De dekkingsgraad is dan 100%. Dat is trouwens nog
niet genoeg. Een pensioenfonds moet flinke buffers hebben voor
de veiligheid van de pensioenen. Zijn de buffers te klein, dan mogen we
uw pensioen niet indexeren. En als de dekkingsgraad helemaal wegzakt,
kan er zelfs een moment komen dat we de pensioenen moeten verlagen
(korten). Dat laatste is bij SPOV nu gelukkig niet aan de orde.
Onze beleidsdekkingsgraad was eind oktober 2019 107%.

Stel, we moeten aan Piet over
20 jaar een bedrag uitbetalen van
€ 1.000. We hoeven dat bedrag
nu nog niet volledig in kas te hebben. We hebben immers nog 20
jaar om het geld voor Piet aan te
laten groeien. Daarvoor beleggen
we het. Maar hoeveel geld moeten we nu dan wel in kas hebben
voor Piet? Om dat uit te rekenen
moeten we inschatten hoeveel het
pensioengeld in al die jaren
zal aangroeien.
REKENEN MET DE RENTE
En nu komt het: van de wet
mogen we daarbij niet uitgaan van
de beleggingsrendementen die
we denken te halen, maar moeten
we de rentestand gebruiken. U
begrijpt het gevolg: als de rente
laag is zoals nu, moeten we meer
geld in kas hebben voor Piet. We
moeten er immers van uitgaan dat
het pensioengeld maar mondjesmaat aangroeit.

TWEE DEKKINGSGRADEN
SPOV hanteert twee verschillende
dekkingsgraden:
- De actuele dekkingsgraad:
de financiële situatie op één
bepaald moment.
- De beleidsdekkingsgraad:
de gemiddelde stand van
de actuele dekkingsgraad
van de laatste 12 maanden.
Deze beleidsdekkingsgraad (die
minder snel schommelt) is de
basis voor belangrijke besluiten
van het bestuur, bijvoorbeeld
over de indexatie.

Hoe lager de rente,
hoe meer geld we
nodig hebben voor
uw pensioen.
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Bedragen en percentages

GELD
2020

Wat verandert er dit jaar in uw inkomen?
Hoe zit het met uw pensioen? Wat zijn
de nieuwe AOW-bedragen? En hoe zit
het met de belastingen? Zoals u van
ons gewend bent, zetten we in dit
januari-nummer van SPOV+Nieuws de
belangrijkste zaken voor u op een rij.

Uw inkomen van SPOV
• UW PENSIOEN

Uw pensioen van SPOV blijft dit jaar bruto hetzelfde als
vorig jaar. We hebben uw pensioen dit jaar namelijk niet
kunnen indexeren. Toch kunnen er netto (‘in handen’) wel
degelijk verschillen zijn met vorig jaar.
Door veranderingen in de belastingtarieven kan voor u het
pensioen netto tot rond de tien euro lager uitvallen dan
vorig jaar. Dat geldt met name als u een pensioen heeft van
minder dan circa € 2.900 bruto per maand en als u geen
loonheffingskorting op uw SPOV-pensioen laat verrekenen.
• ANW-COMPENSATIE SPOV

Ontvangt u van SPOV een aanvulling omdat u geen of geen
volledige Anw-uitkering van de overheid ontvangt? Dit
staat als ANW-hiaat op uw maandspecificatie. De maximale
uitkering in 2020 is verhoogd van € 9.544 naar € 9.740.
• ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN SPOV

Door veranderingen in de WAO/WIA uitkeringen per
1 januari 2020 kan uw arbeidsongeschiktheidspensioen
wijzigen. Als dit voor u geldt, krijgt u er in januari een brief
over. (Zie hiernaast voor de gewijzigde bedragen.)

De vermelde bedragen en percentages hebben we doorgekregen van de desbetreffende instanties. Voor de correctheid ervan dragen wij geen verantwoordelijkheid.
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Uw pensioen is dit jaar
niet omhoog gegaan
(geen indexatie).
Maar er is ook goed nieuws:
de AOW-bedragen
zijn wel gestegen.

Belastingen
Met ingang van 2020 is de belastingheffing flink veranderd.
• BELASTINGTARIEVEN BOX 1

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.
Tarieven als u nog geen AOW krijgt
Er komen twee in plaats van drie schijven. Er gelden vanaf 2020 alleen nog
verschillende tarieven voor uw inkomen tot en boven € 68.507.

2019

Inkomen
max € 20.711

Inkomen
max € 68.507

Inkomen
boven € 68.507

36,65%

38,10%

51,75%

37,35%

2020

De AOW en andere
uitkeringen van de overheid
• AOW

Getrouwd/samenwonend: € 859,55 bruto per maand per persoon
Alleenstaand: € 1.255,87 bruto per maand
De bedragen gelden bij een volledige AOW. Kijk ook op www.svb.nl.
• ANW

Nabestaanden jonger dan de AOW-leeftijd die aan de voorwaarden voldoen:
maximaal € 1.247,88 bruto per maand.
DOORGEVEN! Verandert er iets in de toekenning van
uw Anw-uitkering? Geef dat dan aan ons door!
Hoe dat moet? Stuur ons een kopie van de SVB-beslissing over uw Anw-
uitkering. Vermeld bij correspondentie altijd uw referentienummer van SPOV.
• WAO/WIA

De WAO/WIA-uitkeringen zijn gestegen ten opzichte van 1 januari 2019.
Het maximumdagloon van de WAO/WIA is € 57.232.
• INKOMENSAFHANKELIJKE BIJDRAGE VOOR
DE ZORGVERZEKERINGSWET (ZVW)

Via uw loon of (pensioen)uitkering betaalt u een inkomensafhankelijke
premie Zorgverzekeringswet. In 2020 is de premie iets lager. Gepensioneerden
betalen 5,45% in plaats van 5,7%.
Hiernaast betaalt u ook een premie aan de zorgverzekeraar die u zelf heeft
gekozen. Ook deze premie is gewijzigd. Voor meer informatie hierover kunt
u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

TIP: NAHEFFING BELASTINGDIENST

Het kan zijn dat er in 2019 te weinig belasting en premies op uw
inkomen zijn ingehouden. Dit kan het geval zijn als u meerdere
uitkeringen ontvangt. Bijvoorbeeld AOW en pensioen. De uitkeringen
apart zijn dan lager dan € 20.711. Maar bij elkaar opgeteld komen ze
hier wel bovenuit. De uitkeringsinstanties 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 nabetalen.

49,50%

Tarieven als u al wel AOW krijgt
Als u de AOW-gerechtigde leeftijd al heeft bereikt, krijgt u vanaf dit jaar ook te
maken met minder schijven. Hoe dat werkt, ziet u hieronder.

2019
2020

Inkomen
max € 20.711

Inkomen
max € 34.712*

Inkomen
max € 68.507

Inkomen
boven € 68.507

18,75%

20,20%

38,10%

51,75%

37,35%

49,50%

19,45%

* Voor mensen geboren voor 1 januari 1946 is dit € 35.375

Vanaf 2020 zullen de inkomensgrenzen nog iets veranderen omdat ze worden
gecorrigeerd voor inflatie.
• HEFFINGSKORTINGEN

Een heffingskorting is een korting op uw belasting. Bij het uitkeren van uw
pensioen of uw AOW kan de uitkeringsinstantie al rekening houden met deze
korting. U betaalt dan direct minder belasting en houdt dus netto meer over.
Houdt u er wel rekening mee dat u één keer recht heeft op de korting. Dus u
kunt niet de Sociale Verzekeringsbank én SPOV om deze korting vragen. Dan
kunt u namelijk een forse naheffing van de belastingdienst verwachten. Wij
kunnen de algemene heffingskorting verrekenen met uw pensioen. Overige
heffingskortingen krijgt u van uw werkgever als u nog werkt en bij uw
belastingaangifte van de belastingdienst.
De algemene heffingskorting
• tot de AOW-leeftijd maximaal € 2.711
• vanaf de AOW-leeftijd maximaal € 1.413
De ouderenkorting: € 1.622
Vanaf 1 januari 2019 geldt een inkomensafhankelijke afbouw van de ouderen
korting. Tot een verzamelinkomen van € 37.372 krijgt u de volledige ouderen
korting van € 1.622. Daarboven wordt de ouderenkorting stapsgewijs afgebouwd
tot nul. Uw verzamelinkomen ziet u op uw belastingaangifte staan. Dit zijn
overigens nog voorlopige cijfers
De alleenstaande-ouderenkorting: € 436
U krijgt de alleenstaande-ouderenkorting als u in het jaar van aangifte recht
heeft op een AOW-uitkering voor een alleenstaande. Voor vragen hierover kunt
u terecht bij de Sociale Verzekeringsbank (www.svb.nl).
Tip: Wilt u de gevolgen van deze wijzigingen voor uw eigen inkomen
berekenen? Ga dan naar www.wijzeringeldzaken.nl/rekenhulpen/
gevolgen-verandering-inkomstenbelasting/
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Service

EVEN
VOORSTELLEN

‘Ik kom graag
bij jullie langs.’

Welkom bij de afdeling Klantcommunicatie

AANGENAAM KENNIS
TE MAKEN!
Pensioen ingewikkeld? Wij, de medewerkers van de afdeling klantcommunicatie,
maken het u graag makkelijk. We zitten voor u klaar als u vragen heeft. Aan de telefoon
natuurlijk of via de live chat op onze website. Maar bijvoorbeeld ook in ons pensioencafé
of in de Pensioenbus waarmee we door het land toeren. Onze afdeling doet ook dingen die
u niet zo snel ziet. Zo adviseren we het bestuur over het communicatiebeleid en treden we
op als woordvoerder van het fonds, bijvoorbeeld naar de media. Heeft u vragen over uw
pensioen? Wij helpen u graag verder.

Arjan van Dam: ‘Pensioen
is de kostbaarste secundaire
arbeidsvoorwaarde. Het is
belangrijk dat uw werkgever zelf
weet hoe dat pensioen in elkaar
zit. Daarvoor geef ik cursussen
aan werkgevers. Dat kan een
basiscursus zijn aan beginnende
HRM-medewerkers of een specialistische themabijeenkomst
voor de gevorderde professional.
Daarnaast ondersteun ik werkgevers door op locatie presentaties
te geven over de pensioenregeling,
workshops over de pensioenplanner of bijeenkomsten voor nieuwe
medewerkers. Op verzoek
van werkgevers houd ik ook
pensioenspreekuur op stand
plaatsen of het eigen kantoor.’

‘Ik ben pas tevreden
als voor u alles
helder is.’
Monique de Leeuw: ‘Wij voeren
de meest afwisselende gesprekken. Van emotionele gesprekken
na bijvoorbeeld een overlijden tot
vrolijke gesprekken als iemand
met pensioen gaat en vertelt over
zijn plannen. Die afwisseling maakt
het ontzettend leuk. We zitten
trouwens niet alleen achter de
telefoon. We spreken onze deelnemers ook bij ons op kantoor,
maken berekeningen en geven
ze informatie over hun pensioen
via onze website, brochures en
nieuwsbrieven. Uiteindelijk vinden
wij één ding belangrijk: dat voor
u alles duidelijk is. Schroom
dus niet contact op te nemen
als dat niet zo is.’
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WANNEER ZIET OF SPREEKT U ONS?

WWW.SPOV.NL

PENSIOEN
WORKSHOP

Tijdens een
pensioenworkshop
krijgen bijna-
gepensioneerden
uitleg over het
plannen van hun
pensioen. We
vertellen alles
over de keuzemogelijkheden in
de pensioenregeling
en over hoe het zit
met de belastingen
en de AOW.

PENSIOENCAFÉ

In ons pensioencafé
nemen we het aan
vraagformulier met
de aanvrager door.
We bespreken alle
gemaakte keuzes
zodat het pensioen
naar tevredenheid
ingaat. Met een
kopje koffie erbij
kijken we in alle
rust samen naar
de berekeningen en
de aanvraag.

SPREEKUUR

Soms is er een heel
specifieke situatie
die gevolgen heeft
voor uw pensioen.
In zulke gevallen
kan het fijn zijn
even bij ons langs
te komen om alles
op een rij te zetten.
Bel ons voor een
afspraak.

AAN DE
TELEFOON

U kunt ons
ook b
 ellen met
uw vragen.
U bereikt ons op
telefoonnummer
030-23 29 399.

VIA ONZE
WEBSITE

Ga naar www.spov.nl.
Daar kunt u ook live
met ons chatten. We
zitten voor u klaar.

Wij helpen u graag
met al uw vragen
over uw pensioen!

Kort
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BETAALDATA 2020 PENSIOEN
FEBRUARI

MAART

APRIL

MEI

JUNI

24

26

26

24

26

26

JULI

AUGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

vrijdag

woensdag

vrijdag

maandag

dinsdag

vrijdag

vrijdag

24

woensdag

donderdag

26

25

vrijdag

26

dinsdag

24

vrijdag
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BETAALDATA 2020 AOW
JANUARI

FEBRUARI

MAART

APRIL

MEI

JUNI

23

24

23

23

20

23

JULI

AUGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

donderdag

maandag

woensdag

donderdag

maandag
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Uw jaaropgave

We zijn begonnen aan 2020 en dus ontvangt u van ons
weer een jaaropgave voor uw belastingaangifte. Wij sturen
deze niet mee met uw maandspecificatie van januari.
U ontvangt deze rond eind februari van ons.
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Van papier naar digitaal,

U ontvangt van ons alleen een maandspecificatie als er
iets verandert in uw pensioen. Dat is in januari weer het
geval omdat de belastingtarieven zijn veranderd. 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. (MijnSPOV is helaas niet toegankelijk voor nabestaanden of ex-partners.)

Wijziging rekeningnummer
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Maand
specificatie
en
jaaropgave
voortaan
digitaal?

Vanaf januari van dit
jaar is het mogelijk uw
jaaropgave en maandspecificatie digitaal te
ontvangen. Wat moet u
hiervoor doen?
• Log in met uw DigiD
op MijnSPOV en geef
uw e-mailadres door.
• Log ook in op www.
MijnOverheid.nl en vink
Stichting Pensioenfonds
Openbaar Vervoer aan in
de lijst van instanties.

Maandspecificatie

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 daarom niet deze op uw bericht aan ons te zetten.

dinsdag

zo geregeld!
13-06-19 13:51
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Na de bus met...

BAS VAN DER PASCH

‘I

k ben nu 77 en nog vrolijk
aan het werk. Eén van
de leuke dingen die ik
doe (want ik doe alleen
maar leuke dingen) is rijden op de
SPOV-pensioenbus. Dat is ons voor
lichtingscentrum op wielen, waar
mee we naar OV-bedrijven in het
hele land rijden. Voor mij is het hart
stikke leuk om te doen. We hebben
een gezellige ploeg van SPF Beheer,
en ik ontmoet veel collega’s uit het
OV. Het is mooi om te zien dat de
pensioenbus gewaardeerd wordt.
Mensen vinden het prettig om in een
persoonlijk gesprek alles over hun
pensioen te kunnen vragen.’
‘De pensioenbus is niet mijn enige
baan. Ik rijd nog twee, drie dagen per
week op buslijn 55 in Amsterdam. En
daarnaast word ik regelmatig door
Qbuzz gevraagd om bussen op te
halen die naar de werkplaats moeten.’
‘Tja, waarom doe ik dat op mijn leef
tijd? Ik voel me gewoon nog te jong
om thuis te zitten. Ik ben nu 77. Mijn
lijf is, op twee tanden na, nog hele
maal intact. Ik ben niet snel moe, ook

CHAUFFEUR VAN DE SPOV-PENSIOENBUS

niet na een dag op de bus. En voor mij
is dit een manier om bij de tijd te blij
ven. Ik ken alle moderne apparatuur,
van gps tot computer en van dieselbus
tot elektrische bus.’
‘Hoe lang ik op de bus wil doorgaan?
Tot mijn 80ste, heb ik met mezelf
afgesproken. Daarna ga ik weer iets
nieuws verzinnen. Ik heb mijn hele
leven al dingen gedaan die op mijn pad
kwamen. Na de LTS ben ik begonnen
als monteur van wegenbouwmachi
nes. Daarna ging ik die machines als
chauffeur ook vervoeren. Op mijn
31ste heb ik een grote ommezwaai
gemaakt en ben ik uitgever geworden.
Ik heb ook een boek geschreven
over de glasindustrie hier in Leerdam.
Na mijn pensionering ben ik door
Connexxion gevraagd voor wat
klussen. En zo ben ik uiteindelijk
op de pensioenbus terecht gekomen.
Het leven is vol verrassingen. Dat
houdt me jong.’

‘Ik wil door
tot mijn 80ste’

Beleidsdekkingsgraad
eind november 2019: 106,8%
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 2019 was onze
beleidsdekkingsgraad 106,8%. Daar
mee voldoet 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.

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
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Boven vereist vermogen
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