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SPOV NIEUWS
LIEVER DIGITAAL?

Je bent gewend om dit blad twee
keer per jaar in je brievenbus te
krijgen. Maar misschien wil je het wel
liever digitaal ontvangen, zodat je het
op je mobiel of tablet kunt lezen.
Als je dat wilt, geef dan in MijnSPOV
bij ‘Mijn gegevens’ aan dat SPOV jou
via e-mail mag benaderen. Dan heb
je het direct geregeld. Controleer je
voor de zekerheid ook even of we het
juiste e-mailadres hebben?

Je moet er niet aan
denken, maar stel nou
dat het noodlot toeslaat
en jij wegvalt. Wat is er
dan financieel geregeld
voor je gezin?
Je weet misschien dat er bij SPOV een
partnerpensioen is. Maar wat houdt
dat nou eigenlijk in? En is het wel
genoeg? Het is goed om daar eens bij
stil te staan. Op je pensioenoverzicht
zie je om welke bedragen het gaat.
En op pagina 2 en 3 van deze
SPOV Nieuws vertellen we je er graag
meer over.

PENSIOENBUS

De SPOV Pensioenbus rijdt weer
door het land. Een mooie kans om je
pensioen met ons door te spreken.
PAGINA 5

VOORAF
Uw nieuwe jaaroverzicht van uw pensioen bij SPOV is er weer. Het staat voor u klaar in
MijnSPOV, uw persoonlijke pensioenarchief op onze website. En als u heeft aangegeven
dat u het overzicht ook op papier wilt blijven ontvangen, vindt u het bij dit nieuwe nummer
van SPOV Nieuws.

I

k raad u van harte aan het overzicht
eens goed te bekijken. U ziet erop hoe
uw pensioen bij SPOV ervoor staat. Wat
heeft u nu eigenlijk opgebouwd? En ook
niet onbelangrijk: wat is er bij SPOV geregeld voor uw gezin als u nu zou overlijden?

uw pensioenoverzicht. Is dat niet het geval,
meld dan uw partner alsnog bij ons aan. Het
kost u niets extra. En u zorgt wel voor een
belangrijk stuk financiële zekerheid voor
uw partner. Even doen dus. Hoe dat moet
ziet u op onze website.

In deze SPOV Nieuws besteden we graag
aandacht aan het pensioenoverzicht.
We laten u zien wat u erop kunt vinden
en waar u speciaal op moet letten. Een
kleine handleiding dus. U vindt hem op
pagina 4 van dit blad.

Omdat het partnerpensioen zo belangrijk
is, besteden we er in deze SPOV Nieuws
nog eens extra aandacht aan. U leest het
op pagina 2 en 3.

Ik wil u hier alvast op één ding wijzen. Dat
gaat over het partnerpensioen, de levenslange pensioenuitkering voor uw partner
als u zou overlijden. Als u getrouwd bent,
is dat partnerpensioen automatisch bij ons
geregeld. Maar als u samenwoont, moet u
er iets voor doen: u moet uw partner bij ons
aanmelden. Alleen als u dat gedaan heeft,
is er een partnerpensioen voor hem of haar
geregeld. U kunt op het pensioenoverzicht
controleren of het voor uw partner goed
geregeld is: dan vindt u uw partner terug op

Heeft u vragen over uw pensioenoverzicht
of over het aanmelden van uw partner? Of
heeft u andere vragen? U kunt ons altijd
mailen of bellen. We hebben zelfs iets
nieuws: u kunt nu ook met ons chatten.
Daarvoor vindt u een knop op onze website.
Onze mensen zitten voor u klaar.
Hartelijke groet,
Peter-Paul Witte
Bestuursvoorzitter SPOV

‘Woont u samen?
Meld dan uw partner
bij ons aan.’

BIJNA MET PENSIOEN

Ga je bijna met pensioen? Dan is het
tijd om keuzes te maken rondom je
pensioen. Wij helpen je er graag mee.
PAGINA 7

DEKKINGSGRAAD

DEKKINGSGRAAD 109,9%
Eind maart was de beleids
dekkingsgraad van SPOV 109,9%.
PAGINA 8

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

Partnerpensioen

VOOR
JULLIE
OVERHEID:
PENSIOENLEEFTIJD
NAAR 68 JAAR

ALLES OVER HET
PARTNERPENSIOEN

Bij SPOV bouw je niet alleen een pensioen op voor
later. Er is ook iets belangrijks voor nu geregeld:
als jij overlijdt, krijgen je partner en kinderen een
pensioen. Hoe zit dat precies? Waar moet je op
letten? En hoe weet je of het genoeg is?
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W

e laten je kennismaken met Herman
en Irene. Zij hebben het goed voor
elkaar. Ze werken allebei en hebben
samen een prima inkomen. In ieder
geval genoeg om met hun twee
kinderen prettig van te kunnen leven. Maar wat nou als het
noodlot toeslaat en een van hen overlijdt? Hoe staat de
ander er dan financieel voor? Kan het huis nog wel worden
betaald? Is er genoeg voor de k
 inderen? Het is voor iedereen
belangrijk om hier eens bij stil te staan. Je wilt toch niet
dat er bij het verdriet van zo’n gebeurtenis ook nog eens
financiële problemen ontstaan?
DIT IS BIJ SPOV VOOR JE GEZIN GEREGELD
Goed om te weten: voor jou als deelnemer van SPOV is voor
je gezin een goede basis voor financiële zekerheid geregeld.
Als jij overlijdt, is er voor je partner direct een partnerpensioen. Dat krijgt hij of zij vanaf het moment van jouw
overlijden elke maand uitbetaald – levenslang. Ook voor je
kinderen is er een maandelijkse uitkering; die loopt door tot
ze 21 jaar oud zijn.

Hoe hoog de uitkeringen in jouw geval zijn, kun je zien op je
jaarlijkse pensioenoverzicht. Je vindt ze ook in MijnSPOV.
De hoogte van de bedragen verandert als je je pensioen
eerder laat ingaan (de standaard leeftijd is 68 jaar). Je kunt
dat doorrekenen met de pensioenplanner in MijnSPOV.
Als je ergens anders gaat werken en niet langer deelnemer
bent van SPOV, veranderen de bedragen ook. Dan geldt het
partnerpensioen dat je tot je vertrek hebt opgebouwd.

Inkomsten:
- Salaris Irene
- Partnerpensioen SPOV
(volgens pensioenoverzicht)
- Kinderbijslag

PRAKTISCHE INFORMATIE
VOOR NABESTAANDEN
Wil je meer weten over de praktische
gang van zaken rondom het partnerpensioen na overlijden? Kijk dan even
op onze website. Of neem contact met
ons op. Wij helpen je graag.

Uitgaven:
- Hypotheek
- Verzekeringen
- Eten & drinken
- Kleding
- Auto

IS HET
GENOEG?
De belangrijkste vraag voor
jou en je partner is natuurlijk: is er genoeg geregeld
als een van jullie beiden
overlijdt? Ons advies:
breng dat eens in kaart.
IETS EXTRA’S REGELEN
Denk je dat het niet genoeg is?
Dan kun je ervoor kiezen iets
extra’s te regelen. Een financieel
adviseur kan je hierbij helpen.
ZO ZET JE HET OP EEN RIJ
Je kunt beginnen met een overzicht van de inkomsten van je
partner na jouw overlijden: zijn of
haar salaris, het partnerpensioen
van SPOV, Anw en eventuele
andere voorzieningen zoals een
losse (niet aan een hypotheek
gekoppelde) overlijdensrisico
verzekering. Wat ingewikkelder:
mogelijk heeft je partner ook
recht op hogere toeslagen via
de Belastingdienst. Ook de
kinderbijslag kun je meenemen
in het overzicht.
HULPMIDDEL
Het is goed om ook een overzicht
van de kosten te maken. Sommige
kosten kunnen veranderen. Denk
aan verzekeringen of uitgaven voor
eten en d
 rinken. En als je bij je
hypotheek een overlijdensrisico
verzekering hebt afgesloten, kunnen
de kosten voor wonen dalen. Het is
best lastig de kosten precies in
kaart te brengen. Een hulpmiddel
daarbij is het Nibud-kasboek. Je
vindt het op www.nibud.nl.

NET AAN HET WERK

SAMENWONEND?
MELD JE PARTNER BIJ ONS AAN
Als je (in Nederland) getrouwd bent of geregistreerd
partner bent, hoef je je partner niet zelf bij ons aan te
melden. Wij krijgen dat door van de gemeente.
Wij regelen dan automatisch een partnerpensioen.

W

oon je samen? Ook
dan kan er een
partnerpensioen
voor je partner zijn.
Maar je moet je partner wel zelf bij ons
aanmelden. Het partnerpensioen is
belangrijk voor je partner en het kost je
niets extra. Zonder aanmelding kunnen
wij je partner niet erkennen en is er
geen recht op partnerpensioen.
Houd er wel rekening mee dat als je je
partner aanmeldt, hij of zij recht houdt
op een deel van het partnerpensioen als
jullie uit elkaar gaan. Voor een eventuele
volgende partner is er dan geen volledig
partnerpensioen meer.

HOE MELD JE JE PARTNER AAN?
Op onze website vind je het formulier
‘Aanvraag erkenning van het partnerschap’. Daar lees je ook de voorwaarden. Stuur het formulier ingevuld en
ondertekend retour (mailen is ook
prima). Vergeet niet een kopie van jullie
samenlevingsovereenkomst mee te
sturen. Na erkenning is er direct een
partnerpensioen geregeld. Je ontvangt
hiervan een bevestiging.

‘Stelt het
partnerpensioen
in mijn geval
wel wat voor?’
Henriëtte (22): ‘Ik ben
pas twee jaar aan het werk
bij het openbaar vervoer.
Ik zag in MijnSPOV tot
mijn verbazing dat mijn
partner de rest van haar
leven toch een fors bedrag
per maand krijgt als ik
nu overlijd. Ik ben er
blij mee. Het geeft mijn
partner nu al direct een
stuk zekerheid.’

TIP!

Controleer op je
pensioenoverzicht en
in MijnSPOV of de naam van je partner
vermeld staat. Alleen dan is er een partnerpensioen geregeld. Staat je partner
niet vermeld, meld hem of haar dan zo
spoedig mogelijk bij ons aan.

NABESTAANDE NOG GEEN AOW?
Zolang je partner de
AOW-leeftijd nog niet
heeft bereikt, kan hij of
zij na jouw overlijden
recht hebben op een
Anw-uitkering van de
overheid. Maar niet
veel nabestaanden
komen hiervoor in aan-

merking. Daarom kan
je bij SPOV een
verzekering afsluiten
die compensatie biedt.
Dat gaat om een
bedrag van maximaal
€ 9.544 bruto per jaar
tot aan de AOW-leeftijd. De premie voor

deze verzekering houdt
je werkgever in op je
bruto salaris. Meer
informatie over deze
verzekering en hoe je je
hiervoor aanmeldt, vind
je op onze website.

GOED OM TE WETEN ...

Meer of minder
partnerpensioen?

Geen partner op
pensioendatum?

Scheiden en
partnerpensioen

Op het moment dat je met
pensioen gaat, kun je ervoor
kiezen het partnerpensioen
geheel of gedeeltelijk in te ruilen
voor extra ouderdomspensioen
voor jezelf. Andersom kan ook.
Je hebt hiervoor wel toestemming van je partner nodig.

Als je geen partner hebt op je
pensioendatum, ruilen wij het
opgebouwde partnerpensioen
automatisch in voor extra ouderdomspensioen. Belangrijk om
te weten: als je na je pensioen
datum een partner krijgt, is er geen
recht op partnerpensioen.

Als je gaat scheiden houdt je
ex-partner recht op het partnerpensioen dat tot op dat moment
is opgebouwd. Dat geldt ook
als je samenwoonde en je partner
hebt aangemeld voor partner
pensioen. Voor een nieuwe
partner is er dan geen volledig
partnerpensioen meer.

Ernstig ziek?

Arbeidsongeschikt?

Ben je ernstig ziek en is er een
kans dat je binnenkort komt te
overlijden? Neem dan contact met
ons op of laat dat door iemand
doen. We informeren je graag
over het inkomen dat je partner
kan verwachten. Overigens:
ook als je ernstig ziek bent, kun
je je partner nog aanmelden
voor partnerpensioen.

Arbeidsongeschiktheid heeft
gevolgen voor je pensioen. Het
kan zijn dat het partnerpensioen
direct lager wordt. De precieze
gevolgen kunnen wij voor je
uitrekenen als het arbeids
ongeschiktheidspercentage
bekend is. Neem dus contact met
ons op als je de beschikking van
het UWV hebt ontvangen.
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Service

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!

PENSIOENLEEFTIJD

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. 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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START CARRIÈR

RE

De SPOV P
 ensioenbus
komt weer langs!
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.

Ook dit jaar rijden we weer met de SPOV Pensioenbus door het land. Aan
boord zijn medewerkers van SPF Beheer én bestuursleden van SPOV. Een
mooie kans om dicht bij huis je persoonlijke pensioensituatie met ons door
te nemen.
Je kunt vooraf een afspraak maken bij de manager van de betreffende vestiging. Gewoon
even aankloppen bij de Pensioenbus kan natuurlijk ook. Wil je dat de Pensioenbus ook
een keer bij jullie langskomt? Geef dit dan aan bij je werkgever. Wij stappen graag in de
bus naar jullie vestiging.
KEOLIS
CONNEXXION
QBUZZ
CONNEXXION
CONNEXXION
ARRIVA
RET BUS
HERMES

Apeldoorn
Heinenoord
Dordrecht
Alkmaar
Middelburg
Heerenveen
Ridderkerk
Bemmel

dinsdag 11 juni
donderdag 20 juni
donderdag 12 september
dinsdag 17 september
dinsdag 8 oktober
donderdag 17 oktober
dinsdag 5 november
donderdag 14 november

OPROEP!
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?

STUUR ONS JE FOTO’S...

TIP

Voor onze website, social mediaberichten en SPOV Nieuws
zijn wij op zoek naar leuk beeldmateriaal. Heb je leuke, interessante
of mooie foto’s gemaakt? Stuur ze naar ons op! Je kunt ze mailen naar
pensioenen@spfbeheer.nl onder vermelding van beeldmateriaal.

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

... VERTEL JE VERHALEN
Misschien vind je het leuk om te vertellen over je werk? Of over wat
je doet om je voor te bereiden op je pensioen? In onze rubriek ‘Op
de bus met’ geven wij je hiervoor de ruimte. Ook als je nog lang niet
toe bent aan pensioen. Vind je het leuk om hiervoor geïnterviewd te
worden? Bel ons dan op 030-23 29 399.
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Vraag en antwoord

ACHTER DE
SCHERMEN

De meest gestelde
pensioenvragen

Met Simone,
wat kan ik
voor u doen?

HOE ZIT
HET MET..?

Mijn naam is
Simone. Samen
met mijn c ollega’s
van de a fdeling
Klantcommunicatie
beantwoord ik al je
pensioenvragen.
Je kunt ons bellen
op 030-23 29 399.

De medewerkers van SPF Beheer
zitten voor je klaar om al je
vragen over pensioen te
beantwoorden. Hier zie je welke
vragen de laatste tijd het meest
zijn gesteld. Heb jij vragen?
Bel of mail ons, of stel je vragen
via de chat op onze website.
Over hoogte en
ingangsdatum van je pensioen

1
2

‘Hoe hoog is mijn pensioen op
mijn pensioenleeftijd?’

Dit kun je zien in de pensioenplanner in
MijnSPOV. Daar zie je hoe hoog je pensioen
per maand is op je pensioenleeftijd.

‘Tot wanneer bouw ik
pensioen op?’

Je bouwt bij SPOV uiterlijk tot je
68ste jaar pensioen op. Maar (gedeeltelijk)
met pensioen gaan voor of na die leeftijd is
ook mogelijk. Dat is aan jou. Ons advies: praat
daarover met je partner en overleg ook eens
met je werkgever wat de mogelijkheden zijn.

3

‘Kan ik met vervroegd
pensioen?’

4

‘Kan ik voor mijn 68ste
gedeeltelijk met pensioen?’

Ja hoor! Je krijgt dan wel minder
pensioen, omdat je korter pensioen
opbouwt en het langer uitbetaald krijgt.
In de pensioenplanner op MijnSPOV kun
je berekenen hoeveel je krijgt vanaf de door
jou gekozen pensioendatum.

Dat kan. Je ontvangt dan voor
het deel dat je blijft werken salaris van je
werkgever en daarnaast voor een
deel pensioen van ons. Je kunt je deeltijdpensioen in maximaal een stap per kalenderjaar uitbreiden tot een volledig pensioen.
Op deze manier gaat je werkzame leven
geleidelijk over in een volledig pensioen.
Over de uren die je werkt, bouw je nog wel
pensioen op tot uiterlijk je 68ste jaar.

5

‘Ik wil nog niet stoppen
met werken. Kan ik ook
na mijn AOW-leeftijd
met pensioen?’

Ook dat kan. Je ontvangt een salaris van
je werkgever en de AOW van de overheid.
Overleg doorwerken na AOW-leeftijd wel
met je werkgever. Meestal is de AOW-leeftijd
namelijk een ontslagdatum. Als je doorwerkt
blijf je pensioen opbouwen totdat je 68
jaar wordt. Het pensioen dat je nog niet
laat ingaan wordt uiteindelijk wel hoger:
we keren dat deel immers over een kortere
periode uit. Je pensioen moet uiterlijk 5 jaar
na je AOW-leeftijd volledig ingaan.

6

‘De pensioenbedragen in
MijnSPOV zijn veranderd.
Hoe komt dat?’

Januari is vaak een maand waarin de
belastingtarieven veranderen en soms
ook veranderingen in de pensioenregeling
ingaan. Zo kunnen bijvoorbeeld flexfactoren
veranderen. Met flexfactoren berekenen we
bijvoorbeeld je pensioen als je het eerder in
wilt laten gaan. Of als je kiest voor meer of
minder partnerpensioen. Als deze factoren
veranderen, veranderen ook de bedragen
bij deze keuzes.

Over samenwonen en
uit elkaar gaan

7

‘Ik woon samen. Kan ik
mijn partner aanmelden
voor partnerpensioen?’

Jazeker. Dat doe je met het f ormulier
‘Erkenning partnerschap’. Je kunt het
downloaden op onze website www.spov.
nl. Ga naar ‘Ik bouw pensioen op’ en klik
op ‘Formulieren’. Daar vind je het formulier samen met de voorwaarden voor het
aanmelden van je partner.

8

‘Mijn partner en ik gaan
uit elkaar. Moet ik dat
doorgeven aan SPOV?’

Ben je getrouwd of geregistreerde partners?
Dan krijgt SPOV automatisch van de gemeente
te horen dat je bent gescheiden. Je moet wel de
volgende afspraken aan ons doorgeven:
- Doet je partner afstand van het partner
pensioen? Wij ontvangen dan graag binnen
twee jaar na de echtscheidingsdatum een
kopie van het echtscheidingsconvenant
waarin dit is vastgelegd. Is de afstand van het
partnerpensioen niet specifiek vermeld in
het convenant? Dan kunnen jullie ook samen
afstand doen via de afstandsverklaring.
- Wil je dat SPOV je ouderdomspensioen verdeelt? Stuur of mail ons binnen twee jaar
na de scheidingsdatum een kopie van het
echtscheidingsconvenant en het formulier
‘Mededeling van scheiding in verband met
verdeling van ouderdomspensioen’.
Woon je niet meer samen? Meld het ons
met het formulier ‘Verklaring einde samenwonen’. Daarnaast vragen we je de volgende
afspraken aan ons door te geven:
- Doet je partner afstand van het partnerpensioen? Dan ontvangen wij binnen twee
jaar na het beëindigen van het samenwonen
graag een door jullie beiden getekende
afstandsverklaring.
- Heb je de afspraak gemaakt om het ouderdomspensioen te verdelen? En wil je dat
SPOV dit pensioen verdeelt? Stuur of
mail ons binnen twee jaar na het einde van
het samenwonen een kopie van de gemaakte afspraken en het formulier ‘Mededeling
van scheiding in verband met verdeling van
ouderdomspensioen’.
Je vindt de benodigde formulieren op onze
website. Het formulier ‘Mededeling van
scheiding in verband met verdeling ouderdoms
pensioen’ vind je op www.rijksoverheid.nl.

NIEUWE REGELS VOOR KLEINE PENSIOENEN
Ga je buiten de sector
werken, dan kun je je
pensioen van SPOV
meenemen naar de
pensioenuitvoerder van
je nieuwe werkgever.
Maar je mag er ook voor
kiezen het bij ons te
laten staan tot je met
pensioen gaat. Voor
kleine pensioenen
zijn er sinds dit jaar
nieuwe regels.
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Heb je een klein pensioen
van € 2 tot € 484,09 bruto
per jaar?
En bouw je (straks) geen
pensioen meer bij ons op?
Dan dragen wij je pensioen
automatisch over naar je
nieuwe pensioenuitvoerder. Je
hoeft daarvoor niets te doen.
Heb je (nog) geen nieuwe
pensioenuitvoerder?
Ook dan hoef je niets te doen.

Wij controleren namelijk
jaarlijks of je een nieuwe
pensioenuitvoerder hebt.
Als dat zo is, maken we je
pensioen alsnog automatisch
over naar je nieuwe pensioenuitvoerder.
Heb je een heel klein
pensioen bij ons, lager dan
€2 bruto per jaar?
Als je na 1 januari 2019 stopt
met opbouwen van pensioen

bij ons, vervalt zo’n heel klein
pensioen automatisch op
grond van de nieuwe wet.
Dat is zo geregeld omdat de
administratieve kosten te hoog
zijn vergeleken met de geringe
waarde van het pensioen.
Het bedrag vloeit dan terug in
de gezamenlijke pot van het
pensioenfonds. Op die manier
hebben alle deelnemers bij
ons er voordeel van.

Persoonlijk contact
Simone: ‘Je kunt tegenwoordig
veel regelen rondom je pensioen
via MijnSPOV. Maar ik merk
dagelijks dat veel mensen
persoonlijk contact wel erg op
prijs stellen. Soms laten ze dat
wel heel duidelijk merken. Zo had
ik laatst een afspraak met een
meneer uit Groningen om samen
zijn pensioenaanvraag in te vullen.
Hij had voor ons zelfs een verse
Groninger koek meegenomen!
Heel aardig natuurlijk. Maar het
gaat erom dat je altijd welkom
bent bij ons in Utrecht. En natuurlijk: ook zonder koek.’

Helpen met plezier
Robin: ‘Ik ben opgegroeid in
het computertijdperk, dus voor
mij is het regelen van dingen via
internet heel gewoon. Maar ik
begrijp best dat sommige van
onze deelnemers er meer moeite
mee hebben. Hoe werkt die
pensioenplanner nou precies? En
waar vind je bepaalde formulieren?
Van de week had ik nog een
meneer aan de telefoon die zijn
pensioen wilde aanvragen via
MijnSPOV. Dat vond hij erg lastig.
Met een beetje hulp is het hem
toch allemaal prima gelukt. Ik zou
dus willen zeggen: heb je vragen
of problemen, bel ons gerust.
Wij helpen je met plezier.’

‘Wij staan voor
je klaar!’

SPOV helpt

BIJNA MET PENSIOEN?
Wij helpen je graag op weg met je pensioenaanvraag
Ga je binnenkort met pensioen? Dan wordt het tijd om te beslissen: hoe wil jij
dat je pensioen er precies uit gaat zien? Er valt namelijk veel te kiezen bij SPOV.
Dat geeft je de kans je pensioen af te stemmen op jouw situatie en wensen.
Heb je je keuzes gemaakt? Dan ben je klaar om je pensioen aan te vragen.
Lees hier hoe je dit regelt.

Wil je
zelf aan
de slag?

Toch wat
meer hulp
nodig?

Je aanvraag met
ons doornemen?

KIJK IN DE
PENSIOENPLANNER

GA NAAR EEN
PENSIOENWORKSHOP

KOM NAAR
HET PENSIOENCAFÉ

Met de pensioenplanner in MijnSPOV kun je
gemakkelijk al je keuzes rondom je pensioen
in kaart brengen. Je ziet meteen wat de
gevolgen van je keuzes zijn. Natuurlijk kun
je onbeperkt proberen en veranderen.
Weet je precies wat je wilt? Dan kun je via de
pensioenplanner je pensioen daadwerkelijk
aanvragen. Je print het ingevulde formulier
en stuurt het aan ons op. E-mailen kan
natuurlijk ook.
Je vindt de pensioenplanner in MijnSPOV
op onze website www.spov.nl. Je logt veilig
in met je DigiD.
Op onze website vind je een stappenplan
voor de pensioenplanner en veel handige
tips over het aanvragen van je pensioen. Heb
je toch nog vragen of hulp nodig? Geen probleem: bel ons even. We zitten voor je klaar.

Wil je toch wat extra hulp bij het plannen
van je pensioen? Kom dan naar een van onze
pensioenworkshops in Utrecht. We vertellen je alles over de keuzemogelijkheden
rondom je pensioen, over hoe het zit met de
belastingen en de AOW en helpen je met de
pensioenplanner. Vervolgens gaan we met
je zitten om, als jij zover bent, je pensioenaanvraag definitief te maken.
Je kunt je aanmelden via onze website.

ARBEIDSONGESCHIKT?
Dan kun je helaas niet inloggen in de
pensioenplanner. Bel ons om
de mogelijkheden te bespreken.

Wil je je keuzes voor de zekerheid met
ons doornemen voordat je je pensioen echt
aanvraagt? Neem je aanvraagformulier
mee naar ons pensioencafe in Utrecht.
Met een kop koffie erbij kijken we in alle
rust samen naar je berekeningen en je
aanvraag. Aan het eind van het gesprek laat
je je aanvraagformulier bij ons achter en is
je aanvraag geregeld.
Kijk op onze website om je aan te melden.

Meer informatie vind
je op onze website
Of bel ons op
030 23 29 399
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Op de bus met...

MARCEL SCHAAPHERDER (64)
OV-INSTRUCTEUR BIJ CONNEXXION

‘A

ls OV-instructeur heb ik twee doelgroepen: nieuwe chauffeurs die hun
rijbewijs voor de bus moeten halen
en de chauffeurs die op moeten voor
de Code 95. Ik geef zowel theorie- als praktijk
les. Ik trek het hele land door, van vestiging
naar vestiging. Telkens weer nieuwe mensen.
Een beetje ervaren mag ik me wel noemen, ik
doe dit werk nu zo’n vijfenveertig jaar.’

‘Naast mijn pensioen
bij SPOV heb ik ook zelf
nog wat extra’s geregeld’

‘Of er veel veranderd is in al die jaren? Dat
vragen mensen wel vaker aan me. Weet je wat
ik dan zeg? Dertig jaar geleden kwamen in de
pauze de pakjes halfzware shag op tafel. Nu
liggen er binnen een paar seconden vijftien
mobieltjes. Ha! Natuurlijk is er meer veranderd.
Er zijn meer regels die ze moeten kennen, het
verkeer is drukker en de bussen zijn niet meer te
vergelijken met toen. Toen zat je op een plank,
nu op een luchtgeveerde fauteuil. Toen rook je
naar diesel, nu gaan we over op elektra. Maar
mijn werk is verder toch hetzelfde gebleven
hoor. Mensen blijven mensen. En de mannen
en vrouwen die ik opleid, zijn enthousiast en
gemotiveerd. Ze willen allemaal graag op de bus.
Dat maakt mijn werk prachtig, elke dag weer.’
‘Ik ben nu bijna 65. Ooit dacht ik dat ik op mijn
60ste zou kunnen stoppen met werken. Toen
had je de VUT nog enzo. Nu moet ik officieel
nog dik twee jaar door. Dat betekent dat mijn
pensioenleeftijd in de praktijk toch stiekem
zeven jaar is opgeschoven. Eerlijk gezegd vind
ik dat wel veel. Ik heb de mazzel dat ik mijn
werk nog altijd leuk vind, maar je zult maar
echt fysiek zwaar werk hebben…’

dat je moet opletten dat je straks wel genoeg
hebt. Zeker als je mijn hobby hebt: op vakantie gaan. Dat doen we het liefst vier keer per
jaar. Dat wil ik straks ook graag blijven doen.

‘Ik heb me al wel verdiept in wat ik straks aan
pensioen ga krijgen. Naast mijn pensioen bij
SPOV heb ik ook zelf nog wat extra’s geregeld.
Bij mijn oudere broers en zussen heb ik gezien

Hoe staat het pensioenfonds er financieel voor?

ZO BEREIK JE ONS
VRAGEN?

Beleidsdekkingsgraad
eind maart: 109,9%
Hoe staat het pensioenfonds er financieel
voor? Dat kun je zien aan de stand van
de beleidsdekkingsgraad. Hoe hoger de
beleidsdekkingsgraad, des te gezonder het
pensioenfonds.

Ik had al snel in de gaten dat ik maar het beste
een beetje extra kon gaan sparen. Ik denk dat
we daar straks wel blij mee zijn.’

Op 31 maart 2019 was onze beleids
dekkingsgraad 109,9%. Daarmee voldoet
SPOV aan de minimumeis van de overheid.
Bij een beleidsdekkingsgraad van ten minste
110% mogen we de pensioenen gedeeltelijk

indexeren. Vanaf ongeveer 123% is volledige
indexatie mogelijk.

ONTWIKKELING BELEIDSDEKKINGSGRAAD

Voor meer informatie kun je 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 Klantcommunicatie
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

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 je een klacht hebt. Hebben wij
je niet correct behandeld, dan kun je een
klacht indienen bij de klachtencommissie
van SPF Beheer bv. Dat kan schriftelijk
of telefonisch.

125%
120%
115%
110%

Met een klacht kun je 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

DEC 18

MRT 19

JUN 18

DEC 17

JUN 17

DEC 16

JUN 16

DEC 15

JUN 15

DEC 14

JUN 14

DEC 13

JUN 13

DEC 12

JUN 12

DEC 11

JUN 11

DEC 10

JUN 10

DEC 09

JUN 09

95%

Boven vereist vermogen
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