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P.4 AOW-LEEFTIJD

De AOW-leeftijd gaat minder
snel omhoog dan eerder was
afgesproken.

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

P.8 OP DE BUS MET...
Buschauffeur Celesta Pas:
‘Doorwerken tot 70? Dat is
toch al te gortig!’

P.8 ZO BEREIK JE ONS
Heb je vragen over je
pensioen? Wij helpen je
graag verder.

DE FUSIE IN CIJFERS

Hoe groot wordt het nieuwe Pensioen
fonds Rail & Openbaar Vervoer.
PAGINA 3

SAMEN VERDER VOOR EEN
STERK 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
jou betekent? Daarover vertellen we je meer op pagina 2 en 3 van deze SPOV Nieuws.

Onderweg naar je pensioen

OP WELK PENSIOEN
KOM JE UIT?

Mijnpensioenoverzicht.nl gaat dat op
een nieuwe manier laten zien.
PAGINA 5
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De pensioenplanner:
• zicht op je pensioen
• keuzes maken
• je pensioen aanvragen

HOE WERKT DE
PENSIOENPLANNER?
Je logt in met je DigiD op MijnSPOV en klikt op ‘Plan mijn pensioen’. Dan kom je in het overzicht
van je pensioen. Vervolgens kun
je verschillende keuzes maken. Je
kunt bijvoorbeeld eerder of later
met pensioen. Of je kunt minder
gaan werken met een deel van je
pensioen als aanvulling op je salaris. Je ziet in de pensioenplanner
direct wat de verschillende keuzes
voor je pensioenbedrag betekenen.
Je kunt je keuzes zo vaak aanpassen als je wilt. Je zult zien hoe
gemakkelijk het werkt.

printen als aanvraagformulier.
Het ingevulde aanvraagformulier
ontvangen wij graag uiterlijk twee
maanden voor je gewenste pensioendatum. Dat mag per post of per
e-mail.

BIJNA MET PENSIOEN?
Dan wordt het tijd om keuzes te

planner omdat deze dan geen
goede berekening maakt. Wil je
in dat geval een pensioenberekening ontvangen of je pensioen
aanvragen? Bel of mail ons dan. Je
ontvangt dan zo snel mogelijk de
benodigde informatie.

PLAN JEmaken. Plan je pensioen & vraag je
PENSIOEN
pensioen aan in de pensioenplanner.
PAGINA 6

Ga je binnenkort met pensioen? Dan ben je vast
benieuwd wat je straks aan inkomen kunt verwachten.
Kijk even in de pensioenplanner in MijnSPOV. Je
krijgt dan snel een beeld. En heel belangrijk: in de
pensioenplanner kun je je pensioen afstemmen op jouw
wensen. Er valt namelijk heel wat te kiezen rondom je
pensioen. En als je al je keuzes hebt bepaald, kun je in
de pensioenplanner je pensioen aanvragen.

HEB JE JE KEUZE GEMAAKT?
Dan kun je vanuit de pensioenplanner je pensioen aanvragen.
Dat kan vanaf twee jaar voor jouw
gewenste pensioendatum. In
de pensioenplanner maak je de
pensioenberekening waar je voor
kiest. Je kunt dan de berekening

HULP NODIG?
Ga je voor het eerst naar de pensioenplanner of heb je hulp nodig?
Ga dan naar het ‘stappenplan
pensioenplanner’ op onze website.
Of bel ons op 030-23 29 325. Wij
helpen je graag verder.
Voordat je je pensioen definitief
aanvraagt, kun je ook bij ons langskomen. Hierover lees je verderop
in dit magazine meer in het artikel
‘Welkom bij de afdeling Klantcommunicatie’ op pagina xx.
KUN JE GEEN GEBRUIK
MAKEN VAN DE
PENSIOENPLANNER?
In sommige situaties kun je geen
gebruik maken van de pensioen-

HEB JE GEEN DIGID?
Een DigiD vraag je eenvoudig aan
via www.digid.nl. Daar vind je ook
meer informatie over de DigiD.
Ook als je in het buitenland woont
kun je een DigiD aanvragen.

PENSIOEN NOG VER WEG?
Heb je nog een eindje
te gaan tot je pensioen?
Maar wil je toch al eens
kijken hoe je ervoor staat
en wat er allemaal te
kiezen valt? Ook dan
kun je terecht op de
pensioenplanner!

Samenwoners opgelet…

HEB JIJ JE
PARTNER BIJ ONS
AANGEMELD?
Bij SPOV is een belangrijk stuk financiële zekerheid
geregeld voor je partner: het partnerpensioen. Daar
hoeven jullie niet getrouwd voor te zijn. Het kan ook
geregeld worden als je samenwoont.
Maar.. dan moet je je partner wel
even bij ons aanmelden. Anders komt
je partner niet in aanmerking voor
partnerpensioen. Even doen dus.

VOORAF

Op onze website lees je hoe je je
partner aanmeldt en vind je het
formulier hiervoor.

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 verantwoordings
orgaan en de sociale partners
in onze sector zijn wij ervan
overtuigd dat dit een stap is in uw
belang. In het nieuwe pensioenfonds heb
ben wij een stevige basis om de pensioenen
van u en uw collega’s ook in de toekomst
goed te kunnen blijven verzorgen.

‘Voor u als deelnemer
verandert er niet veel
door de fusie.’
Peter-Paul Witte
Bestuursvoorzitter SPOV

Voor u als deelnemer gaat er niet veel
veranderen. Ja, er komen wat positieve
veranderingen in de pensioenregeling.
Maar 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 laag
drempelig bij ons terecht, zoals u van ons
gewend bent. In het voorjaar van 2020 orga
niseren 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.

WELKOM
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GETROUWD IN
HET BUITENLAND?
Meld je partner dan ook bij ons aan.
Ben je getrouwd in het buitenland,

dan moet je je partner ook bij ons
aanmelden. Ben je getrouwd of
geregistreerde partners hebt in
Nederland, dan hoef je niets te
doen. Wij krijgen de gegevens dan
automatisch van je gemeente door.

Xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx

Welkom bij de afdeling klantcommuni
catie. Wij helpen je graag verder.
PAGINA 7

Kijk voor data en locaties op onze web
site. In dit nummer van SPOV Nieuws
leest u uiteraard meer over de fusie.
Dan nog even wat anders. Veel Nederlan
ders 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 koopkrachtbescherming van uw pen
sioen, 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 was de beleids
dekkingsgraad van SPOV 107,1%.
PAGINA 8

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

Actueel

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 je alles
vertellen over de fusie. En natuur
lijk: waarin je al je vragen kunt
stellen. Binnenkort ontvang
je hiervoor een uitnodiging.

2

Kan ik voor informatie nog steeds
terecht bij SPOV?
Uiteraard. In onze
dienstverlening verandert niets. Je
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 je
bijtijds op de hoogte.

3

Moet ik wat doen?
Je hoeft helemaal niets
te doen in verband met
de fusie. Wij zorgen
ervoor dat alles zo blijft doorlopen
als je gewend bent.
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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 pen
sioenen 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.’

kelijker. 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.’

Witte: ‘Eigenlijk niet zo veel. Er komen
voor de SPOV-deelnemers wat kleine veran

deringen 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 gevol
gen gaan hebben voor de dekkingsgraad van
het fonds of voor het pensioen. Er verandert
ook niets in de manier waarop deelnemers
ons kunnen bereiken. We blijven een

‘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

Wat ga je als deelnemer of
gepensioneerde merken van de fusie?

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 open
baar 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. Bij
voorbeeld omdat hij van baan wisselt of door
een concessieverandering. Met deze fusie
maken we die mobiliteit in het totale open
baar 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 mak

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.’

SAMEN STERKER:
DE FUSIE IN CIJFERS

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 beleggingsbeleid opnieuw
worden vastgesteld.’

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 vertegenwoor
digers namens de werkgevers, werknemers
en gepensioneerden 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.’

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

Blijft het toezicht op het bestuur door
het verantwoordingsorgaan bestaan?

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 verzor
gen. 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 achteruitgaan. Het kan niet zo
zijn dat het ene fonds ervan profiteert ten
koste van het andere fonds. We hebben er
samen met de verantwoordingsorganen van
beide fondsen scherp op toegezien dat de
belangen van alle 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 deel
nemers 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

Witte: ‘Jazeker, we houden ook in het
nieuwe fonds een verantwoordingsorgaan
met vertegenwoordigers namens de
werknemers, pensioengerechtigden en
werkgevers. Zij blijven net als nu mee
kijken over de schouders van het bestuur.
Het verantwoordingsorgaan wordt voor
het nieuwe fonds opnieuw samengesteld.
Daarvoor houden we in 2020 verkiezingen.
Voor 1 april zullen we dat echter niet hele
maal rond gaan krijgen. Daarom komt er
een tijdelijk verantwoordingsorgaan, met
mensen uit de huidige verantwoording
organen 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 veran
deren. Voorlopig is het wachten op de con
crete 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.’

belegd vermogen

93

aangesloten ondernemingen

Stichting Pensioenfonds
Openbaar Vervoer (SPOV)

Spoorwegpensioenfonds

11.256

30.414

werknemers in het openbaar vervoer

werknemers in de spoorsector

12.076

24.990

pensioengerechtigden

pensioengerechtigden

5.381

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

belegd vermogen

24

69

aangesloten ondernemingen

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 je als SPOV-
deelnemer met kleine veranderingen
te maken krijgt. De sociale partners
in het openbaar vervoer vinden de
nieuwe pensioenregeling passend
voor de toekomst.
De belangrijkste veranderingen:
• Er komt een collectieve regeling
voor het zogeheten Anw-hiaat.
Dat is een belangrijke aanvulling
op het partnerpensioen als jij overlijdt vóór je partner AOW krijgt.

 iervoor moet ook (een relatief
H
kleine) premie worden betaald.
• Ook komt er een collectieve ver
zekering voor het WIA-excedent. Dat
is van belang als je arbeidsongeschikt
wordt en een hoger inkomen hebt.
• De pensioenpremie wordt op een
voor SPOV nieuwe manier berekend.
• De eenmalige overlijdensuitkering
voor partners van pensioen
gerechtigden gaat vanaf 1 januari
2020 omhoog van twee naar
drie maanden.
Natuurlijk gaan we je in een later
stadium meer vertellen over de veranderingen in de pensioenregeling.
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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

gaat je pensioen van SPOV
wat eerder in en valt het wat
lager uit dan bij de oude
AOW-leeftijd. De nieuwe
AOW-leeftijd is al in de
pensioenplanner verwerkt.
Kijk dus vooral eens wan
neer je AOW krijgt en wat je
dan aan pensioen ontvangt.
Overigens: bij SPOV kun je
zelf bepalen wanneer
je je pensioen wilt laten
ingaan – dat mag ook vóór je
AOW krijgt. De stelregel:

hoe eerder je met pensioen
wilt, des te lager valt je
pensioenbedrag uit.

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 goed
gekeurd. Op www.svb.nl kun
je al een schatting vinden van
de AOW-ingangsleeftijden
vanaf 2025.
LET OP#1
Door de lagere AOW-leeftijd

LET OP#2
Het vervroegen van de
AOW-leeftijd heeft ook
gevolgen voor regelingen
als premievrijstelling bij
arbeidsongeschiktheid en
de Anw-hiaatverzekering.
Deze s toppen ook eerder
als de einddatum de
AOW-leeftijd is.

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
stijgen we drie plekken vergeleken
met vorig jaar.

We letten bij
het beleggen
niet alleen op
rendement.
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MEER DAN RENDEMENT
Bij het beleggen van het pensioen
geld kijkt SPOV niet alleen naar
rendement. We onderzoeken ook
of de bedrijven 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. Zo komen er nieuwe
regels voor het verhogen (indexeren)
en verlagen van de pensioenen. De pen
sioenen worden in de toekomst in goede
tijden eerder verhoogd en in slechte tijden
eerder verlaagd.
WAT BETEKENT HET VOOR JOU?
Wat de afspraken precies voor jou 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

 etgeving. Vervolgens is het aan de
w
cao-partners (werkgevers en werk
nemers) in onze sector om afspraken te
maken over wat het voor onze pensioen
regeling betekent. Naar verwachting
duurt dit proces nog zeker een jaar.
We houden je op de hoogte.

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

Actueel

Waar stuur je op af?

JE PENSIOEN ALS HET MEE- OF TEGENZIT
Als het over pensioen gaat, willen de meeste
mensen vooral één ding weten: hoeveel krijg ik
straks? Voor een antwoord kun je terecht op
www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar vind je
een overzicht van al je pensioenen, inclusief
de AOW. Je ziet er hoeveel pensioen je al hebt
opgebouwd en op welk pensioen je af lijkt te
stevenen. Dat laatste is natuurlijk een inschat
ting. Vergelijk het maar met de verwachte aan
komsttijd die je navigatie aangeeft in de auto.
Want net als in het verkeer kan het onderweg
naar je pensioen mee- of tegenzitten.

W

at je later precies
kunt kopen van je
pensioen, kunnen
we je nog niet ver
tellen. Dat hangt
van veel dingen af, bijvoorbeeld van
hoe het in de economie gaat. Juist
dat gaat mijnpensioenoverzicht.nl
je beter laten zien. Dat gebeurt met
een plaatje: een ‘vooruitblik’ voor je
pensioen. Je ziet op welk pensioen
je straks waarschijnlijk uitkomt als
het economisch gaat zoals verwacht.
Maar je ziet ook waarop je kunt uit
komen als het lange tijd economisch
erg slecht of juist erg goed gaat.
WAT KUN JE ERMEE?
De drie pensioenbedragen in
het plaatje kun je vergelijken met
je inkomen van nu. Je kunt
daardoor inschatten of je straks
voldoende pensioen hebt als het
gaat zoals verwacht, of als het

economisch mee- of tegenzit. Als
je je pensioen te laag vindt, kun je
maatregelen treffen. Bijvoorbeeld
door nu al iets extra’s opzij te zetten
voor later, of door er nu al voor
te zorgen dat je later minder
kosten hebt. Bijvoorbeeld door je
hypotheek versneld af te lossen.
Je kunt daarvoor een financieel
adviseur raadplegen.
WAAR KUN JE OP REKENEN?
De kans dat je straks in de buurt
van het verwachte eindresultaat
uitkomt (op het plaatje: het bedrag
boven de middelste pijl), is het
grootst. Je kunt dit bedrag gebrui
ken om na te gaan of het genoeg
is om straks van rond te komen.
De kans dat je pensioen minder
wordt dan het laagste bedrag of
meer dan het hoogste bedrag is
klein (zo’n 5%). En je pensioen
zal nooit in één klap zo sterk dalen

INFLATIE

Verwacht
eindresultaat

€ 2.560
netto per maand

Als het tegenzit
ontvangt u minder

Als het meezit
ontvangt u meer

€ 2.460

€ 2.590

netto per maand

netto per maand

Dit heeft u al opgebouwd

Het leven wordt bijna elk jaar een
beetje duurder. Dat noemen we
inflatie. Je kunt nu met een euro
meer kopen dan in de toekomst.
Daarom proberen wij je pensioen
mee te laten groeien met de prijs
stijgingen. Maar dat kunnen (en
mogen) we alleen als we er finan
cieel goed genoeg voorstaan. In het
plaatje in mijnpensioenoverzicht.nl is
rekening gehouden met de mate
waarin je pensioen naar verwachting
meegroeit met de prijzen. De euro’s
die je in het plaatje ziet, zijn gecorri
geerd voor inflatie – oftewel: het zijn
euro’s waarmee je in de toekomst
evenveel kunt kopen als nu.
Koopkracht:
prijzen stijgen elk jaar

€ 1.247
netto per maand

In mijnpensioenoverzicht.nl zie je een vooruitblik voor al je pensioen,
inclusief de AOW (het basispensioen dat je krijgt van de overheid). De
bedragen zijn netto per maand (‘in handen’, dus de belasting is er al
vanaf). Ze zijn ook gecorrigeerd voor inflatie. De bedragen die je ziet zijn
omgerekend naar de koopkracht van nu. Zo krijg je meer gevoel bij wat
je kunt kopen van dit geld. Dit plaatje is een voorbeeld. Wil je de bedra
gen zien die voor jou gelden? Kijk dan op mijnpensioenoverzicht.nl.
Let op: de bedragen die je ziet zijn de inschatting van dit moment.

of stijgen. Daarom is het goed
regelmatig (bijvoorbeeld ieder
jaar) even naar je pensioen te
kijken. Dan zie je welke kant het
opgaat met je pensioen.
GEBRUIKT SPOV HET
NIEUWE PLAATJE OOK?
Het plaatje komt niet in onze
pensioenplanner of op MijnSPOV.

Wel zie je het plaatje in het pensioen
overzicht dat je komend jaar van
ons krijgt.
Let op: op je pensioenoverzicht van
SPOV en in MijnSPOV zie je alleen
pensioen dat je bij ons hebt opge
bouwd. De bedragen zijn bruto per
jaar en niet gecorrigeerd voor infla
tie. Daardoor zie je andere bedragen
dan in het nieuwe plaatje op

2050

2019

2000

€ 4,60

€ 2,34

€ 1,12

mijnpensioenoverzicht.nl. Wij gaan
uit van een pensioenopbouw tot 68
jaar. Je kunt natuurlijk je pensioen
eerder in laten gaan dan op 68 jaar.
WAAR KRIJG IK MEER UITLEG?
Voor meer uitleg (en een filmpje)
ga je naar www.mijnpensioen
overzicht.nl. Log in met je DigiD en
ga naar het tabblad ‘Vooruitblik’.
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Bijna met pensioen?

EERDER PENSIOEN
AANVRAGEN
De AOW-leeftijd is in 2020
lager dan eerder was vast
gesteld. Dat betekent dus
dat je je pensioen eerder
aan moet vragen. Je leest
hier hoe je dat doet.

Keuzes maken en pensioen aanvragen

BIJNA MET
PENSIOEN
Ga je binnenkort met pensioen? Dan ben je vast
benieuwd wat je straks aan inkomen kunt v erwachten.
Kijk even in de pensioenplanner in MijnSPOV. Je
krijgt dan snel een beeld. En heel belangrijk: in de
pensioenplanner kun je je pensioen afstemmen op jouw
wensen. Er valt namelijk heel wat te kiezen rondom je
pensioen. En als je al je keuzes hebt bepaald, kun je in
de pensioenplanner je pensioen aanvragen.

HOE WERKT DE
PENSIOENPLANNER?
Je logt in met je DigiD op MijnSPOV
en klikt op ‘Plan mijn pensioen’.
Dan kom je in het overzicht van
je pensioen. Vervolgens kun je
verschillende keuzes maken. Je
kunt bijvoorbeeld eerder of later
met pensioen. Of je kunt minder
gaan werken met een deel van je
pensioen als aanvulling op je salaris.
Je ziet in de pensioenplanner direct
wat de verschillende keuzes voor je
pensioenbedrag betekenen. Je kunt
je keuzes zo vaak aanpassen als je
wilt. Je zult zien hoe gemakkelijk
het werkt.
HEB JE JE KEUZE GEMAAKT?
Dan kun je vanuit de pensioen
planner je pensioen aanvragen.
Dat kan vanaf twee jaar voor jouw
gewenste pensioendatum. In
de pensioenplanner maak je de
pensioenberekening waar je voor

kiest. Je kunt dan de berekening
printen als aanvraagformulier.
Het ingevulde aanvraagformulier
ontvangen wij graag uiterlijk
twee maanden voor je gewenste
pensioendatum. Dat mag per post
of per e-mail.
HULP NODIG?
Ga je voor het eerst naar de
pensioenplanner of heb je hulp
nodig? Ga dan naar het ‘stappenplan
pensioenplanner’ op onze website.
Of bel ons op 030-23 29 399. Wij
helpen je graag verder. Voordat je je
pensioen definitief aanvraagt, kun
je ook bij ons langskomen. Hierover
lees je meer op de pagina hiernaast.
KUN JE GEEN GEBRUIK
MAKEN VAN DE
PENSIOENPLANNER?
In sommige situaties kun je geen
gebruik maken van de pensioen
planner omdat deze dan geen

goede berekening maakt. Wil
je in dat geval een pensioen
berekening ontvangen of je
pensioen aanvragen? Bel of mail
ons dan. Je ontvangt dan zo snel
mogelijk de benodigde informatie.
HEB JE GEEN DIGID?
Een DigiD vraag je eenvoudig aan
via www.digid.nl. Daar vind je ook
meer informatie over de DigiD.
Ook als je in het buitenland woont
kun je een DigiD aanvragen.

PENSIOEN NOG VER WEG?
Heb je nog een eindje
te gaan tot je pensioen?
Maar wil je toch al eens
kijken hoe je ervoor
staat en wat er allemaal
te kiezen valt? Ook dan
kun je terecht op de
pensioenplanner!

Samenwoners opgelet…

HEB JIJ JE
PARTNER BIJ ONS
AANGEMELD?
Bij SPOV is een belangrijk stuk financiële zekerheid
geregeld voor je partner: het partnerpensioen. Daar
hoeven jullie niet getrouwd voor te zijn. Het kan ook
geregeld worden als je samenwoont.
Maar ... dan moet je je partner wel
even bij ons aanmelden. Anders komt
je partner niet in aanmerking voor
partnerpensioen. Even doen dus.

aanmelden. Ben je getrouwd of
geregistreerde partners in Neder
land, dan hoef je niets te doen.
Wij krijgen de gegevens dan auto
matisch van je gemeente door.

Op onze website lees je hoe je je
partner aanmeldt en vind je het
formulier hiervoor.
GETROUWD IN
HET BUITENLAND?
Ben je getrouwd in het buitenland,
dan moet je je partner ook bij ons
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Belangrijke
financiële zekerheid
voor je partner!

Service

Welkom bij de afdeling Klantcommunicatie

AANGENAAM KENNIS TE MAKEN!

EVEN
VOORSTELLEN

Pensioen ingewikkeld? Wij, de medewerkers van de afdeling klantcommunicatie, maken
het je graag makkelijk. We zitten voor je klaar als je vragen hebt. Aan de telefoon natuur
lijk 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
je 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. Heb jij vragen over
je pensioen? Wij helpen je graag verder.

‘Ik kom graag
bij jullie langs.’
Arjan van Dam: ‘Pensioen is de
kostbaarste secundaire arbeids
voorwaarde. Het is belangrijk dat je
werkgever zelf weet hoe dat pen
sioen in elkaar zit. Daarvoor geef ik
cursussen aan werkgevers. Dat kan
een basiscursus zijn aan beginnende
HRM-medewerkers of een specia
listische 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 standplaatsen
of het eigen kantoor. Wil je dat we
een keer bij jou langskomen? Laat je
werkgever dan even contact met me
opnemen. Ik vertel dan graag meer
over de mogelijkheden.’

WANNEER ZIE OF SPREEK JE ONS?

PENSIOENWORKSHOP
Wil je 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 en over hoe het zit met
de belastingen en de AOW. En
we helpen je met alle plezier met
de pensioenplanner. Vervolgens
gaan we met je zitten om, als jij
zover bent, je pensioenaanvraag
rond te maken. Geef je op via
onze website.

PENSIOENCAFÉ
Heb je met de pensioenplanner
je keuzes al doorgerekend? Maar
wil je alles voor de zekerheid
toch nog even met ons door
spreken voordat je je pensioen
echt aanvraagt? Je bent van harte
welkom in ons pensioencafé in
Utrecht. Met een kopje koffie
erbij kijken we in alle rust samen
naar je berekeningen en je aan
vraag. En we vragen samen met
jou je pensioen aan. Geef je op
via onze website.

SPREEKUUR
Soms is er een heel specifieke
situatie die gevolgen heeft
voor je pensioen. Denk hierbij
aan arbeidsongeschiktheid,
een e chtscheiding of dreigend
ontslag. 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
Je kunt ons ook bellen met
je vragen. Je bereikt ons op
telefoonnummer 030-23 29 399.

WWW.SPOV.NL

VIA ONZE WEBSITE
Ga naar www.spov.nl. Daar
kun je ook live met ons chatten.
We zitten voor je klaar.

PENSIOENBUS & PENSIOEN3DAAGSE
Tijdens de pensioen3daagse stond onze pensioenbus in Ridderkerk. Thema
van de pensioen3daagse was het nabestaandenpensioen. Dus daar hebben
we tijdens de gesprekken extra aandacht aan besteed. Dat maakte de
gesprekken overigens niet minder vrolijk. Het is namelijk ook fijn om te
weten wat er geregeld is als het fout gaat. Advies aan alle bezoekers was
natuurlijk wel vooral lang te genieten van hun ouderdomspensioen.
Tijdens de pensioen3daagse worden in het hele land activiteiten georgani
seerd met als doel mensen meer inzicht te geven in hun pensioensituatie.
Wij hebben daar ook dit jaar weer met plezier een steentje aan bijgedragen.

‘Ik ben pas tevreden
als voor jou 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 nieuws
brieven. Uiteindelijk vinden wij één
ding belangrijk: dat voor jou alles
duidelijk is. Schroom dus niet contact
op te nemen als dat niet zo is.’
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Op de bus met...

CELESTA PAS

BUSCHAUFFEUR BIJ KEOLIS-SYNTUS UTRECHT

‘I

k werk nu iets meer dan
twee jaar op de bus. Daar
voor was ik taxichauffeur.
Ik reed vooral voor bijzon
dere doelgroepen. Dat was
mooi werk. Maar de band die
ik daar opbouwde met mijn
passagiers, die werd me op
den duur toch te veel. Het
waren natuurlijk altijd men
sen waar wat mee aan de
hand was. Ik trok me dat te
veel aan en nam het als het
ware mee naar huis. Soms
werd ik er zelfs erg verdrietig
van, bijvoorbeeld als ik hoor
de dat iemand gestorven was.’
‘Op de bus heb je natuurlijk
ook veel contact met men
sen, maar het is allemaal wat
luchtiger. Toch vind ik dat
misschien wel het leukste
aan dit werk. Je maakt altijd
wel een praatje, soms met
een kindje van vier en soms
met een vouw van tachtig.
En verder vind ik het rijden
op zo’n grote bus ook gewoon
erg stoer. Prachtig werk,
waar ik heel blij mee ben.’
‘Of ik wel eens nadenk over
pensioen? Jawel. Ik ben blij
dat ik via mijn werk pensioen

opbouw. Dat geeft een goed
gevoel. Maar tegelijkertijd
heb ik ook wel zorgen. Er
verandert zoveel rondom
de pensioenen, dat ik me
wel eens afvraag eens wat er
straks nog voor mij over is.
Neem nou de AOW-leeftijd.
Ik heb het op internet
opgezocht, maar ik zou naar
verwachting tot na mijn
70ste moeten doorwerken.
Dat is toch al te gortig? Ik
vind dat het geen kwestie
van moeten hoort te zijn,
maar van willen en vooral
ook kunnen. Neem nou mijn
ex. Die is net zo jong als ik,
maar hij werkt in de bouw en
is nu al behoorlijk versleten.
Misschien moet ik zelf ook
maar een potje gaan aanleg
gen voor later, zodat ik straks
niet alleen van regelingen
afhankelijk ben. Ik ben nu
39 en heb een zoon van 23
en een dochter van 18. Als
die kinderen krijgen wil ik
daar als oma ook nog leuke
dingen mee kunnen doen.
Misschien maak ik het zelfs
nog mee dat ik achterklein
kinderen krijg. Ja, dat is het
voordeel hè, als je er zelf zo
vroeg bij bent.’

‘Misschien maak ik het
zelfs nog mee dat ik
achterkleinkinderen krijg.’

Hoe staat het pensioenfonds er financieel voor?

ZO BEREIK JE ONS
VRAGEN?

Beleidsdekkingsgraad
eind september: 107,1%
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.

Op 30 september 2019 was onze beleids
dekkingsgraad 107,1%. 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 voor
komen 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

SEP 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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