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We horen graag van u!
Voor meer informatie kunt u terecht bij SPF Beheer.
SPF Beheer verzorgt de uitvoering van de pensioenregeling en beheert het vermogen van Stichting
Spoorwegpensioenfonds.
Telefoon (030) 23 29 325
van 9.00 tot 17.00 uur
Website www.spoorwegpensioenfonds.nl
E-mail pensioenen@spfbeheer.nl
Fax (030) 23 29 349
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
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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. Dat kan schriftelijk of
telefonisch.
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
Brochures
Wilt u meer weten over uw pensioen?
U kunt onze brochures direct downloaden op
www.spoorwegpensioenfonds.nl of aanvragen.
Mail daarvoor naar: pensioenen@spfbeheer.nl of
bel (030) 23 29 325.

Colofon
Uitgave Stichting Spoorwegpensioenfonds
Redactie Saskia Raven, Monique de Leeuw
Druk Practicum in Soest
Fotografie Patrick Laan en anderen.
Vragen?
Traject wordt door ons met de grootste zorg samengesteld. Omwille van de leesbaarheid kunnen we
echter niet op alle details van regelingen of andere
zaken ingaan. Daarom kunt u aan de teksten in dit
magazine geen rechten ontlenen. Heeft u vragen,
neemt u dan gerust contact met ons op. Onze medewerkers helpen u graag verder. U kunt ons bereiken op
werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur op (030) 23 29 325.

Wilt u onze informatie zoveel mogelijk digitaal
ontvangen? Ga naar MijnSPF en vul uw e-mailadres
in. Vink ons aan op MijnOverheid.nl.
Mijn SPF
Uw gegevens en
pensioenplanner
in één!

Vooraf
Samen verder

‘S
Kijk ook op onze website:
www.spoorwegpensioenfonds.nl

amen verder’ leest u op de cover van dit nieuwe nummer van
Traject. En zo is het. Op 1 april 2020 gaan het Spoorwegpensioenfonds en de Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer
(SPOV) samen verder als één pensioenfonds: het Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer. Waarom? Omdat we samen
sterker staan. Het is een belangrijke stap om ook in de toekomst de pensioenen van u en al uw collega’s optimaal te kunnen blijven verzorgen. Gaat
er op korte termijn veel voor u veranderen? Maakt u zich geen zorgen, het
meeste blijft bij het oude. Uw pensioen verandert niet. We blijven een
solide beleid voeren. En u kunt nog steeds rekenen op dezelfde laagdrempelige dienstverlening.
In dit blad besteden we uiteraard veel aandacht aan de fusie. Maar ik wil hier
graag ook even stilstaan bij twee andere zaken.

Veel Nederlanders hebben gehoord dat hun pensioen volgend jaar misschien
verlaagd moet worden. Op het moment dat ik dit schrijf (begin november),
is het nog niet duidelijk of de minister iets doet om die verlagingen te voorkomen. Wat ik wel kan zeggen: bij het Spoorwegpensioenfonds is het verlagen van de pensioenen nu niet aan de orde.
Toch zijn ook wij er de afgelopen tijd wat minder goed voor komen te staan.
Dat komt doordat de rente opnieuw is gedaald. En bij een lage rente hebben
we nu eenmaal meer geld nodig voor de pensioenen. De afgelopen twee jaar
hebben we uw pensioen weer een beetje kunnen indexeren. Op dit moment is
het niet waarschijnlijk dat we op 1 januari 2020 uw pensioen kunnen verhogen.
Binnenkort ontvangt u een brief van ons waarin wij u daar meer over vertellen.

PS Heeft u vragen over de fusie?
In het voorjaar organiseren wij
bijeenkomsten in het land. Ik
nodig u van harte uit om langs
te komen. Kijk voor de data en
locaties op onze website.

In dit nummer van Traject besteden we ook aandacht aan het pensioenakkoord. Wat u vast al gehoord heeft: de AOW-leeftijd gaat wat minder snel
omhoog. Maar er zijn ook zaken die nog uitgewerkt moeten worden. De
regering is daarover nog in gesprek met werkgevers en vakverenigingen. Wij
volgen het uiteraard op de voet. Ik hoop dat de uitkomsten straks recht doen
aan een feit dat we niet moeten vergeten: dat wij nog altijd een van de beste
pensioenstelsels ter wereld hebben.

Gerard Groten, voorzitter bestuur Spoorwegpensioenfonds
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interview

Gerard Groten (links) en Peter-Paul Witte

4

Traject december 2019

De kogel is door de kerk: op 1 april 2020 gaan het
Spoorwegpensioenfonds en het Pensioenfonds Openbaar
Vervoer (SPOV) 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 ons bestuur nauw heeft
samengewerkt met het verantwoordingsorgaan en de
sociale partners in onze bedrijfstak. We spraken erover
met Gerard Groten en Peter-Paul Witte, respectievelijk
de bestuursvoorzitters van SPF en SPOV.

Fu

Spoorwegpensioenfonds
en Stichting Pensioenfonds
Openbaar Vervoer bundelen
krachten met fusie in 2020
Waarom een fusie?
Gerard Groten: ‘Dat is nodig om ook
in de toekomst de pensioenen voor
de mensen in onze bedrijfstak goed
te kunnen blijven verzorgen. Vooral
door strengere eisen van de overheid
is dat steeds ingewikkelder aan het
worden. De druk op het bestuur en de
uitvoeringsorganisatie neemt daardoor toe en de kosten gaan omhoog.
Wij zijn met een belegd vermogen van
bijna 19 miljard euro echt geen klein
fonds en tot nu toe kunnen we prima
zelfstandig opereren. Maar voor een
gezonde toekomst moeten we onze
basis verbreden. We hebben daar in
ons bestuur een strategie voor uitgestippeld. Een fusie met SPOV is
daarin een logische stap. Het past bij
onze ambitie om te groeien, maar wel
met behoud van een eigen gezicht.
Samen zijn we hét pensioenfonds van
het openbaar vervoer over het spoor
en de weg. We zijn verheugd dat het
gelukt is om samen met SPOV deze
fusie te realiseren.’

bus- en spoorbedrijven steeds meer
naar elkaar toegroeit. Het zou zo maar
kunnen dat je nu pensioen opbouwt bij
SPOV en straks door een baanswitch
of een concessieverandering bij het
Spoorwegpensioenfonds terechtkomt.
Dat maken we met deze fusie allemaal
veel makkelijker. Daarnaast lijken onze
pensioenregelingen sterk op elkaar,
staan we er financieel ongeveer even
goed voor en hebben we ook nog eens
dezelfde pensioenuitvoerder. Sterker
nog: onze besturen werken al geruime
tijd samen op het gebied van het
beleggingsbeleid.’

usie
Passen het Spoorwegpensioenfonds en SPOV goed bij elkaar?

Peter-Paul Witte: ‘Ja, we hebben
veel gemeen. Dat zit hem allereerst
in het werk van onze deelnemers,
dat natuurlijk veel raakvlakken heeft.
Je ziet bovendien dat de markt voor

De hamvraag voor deelnemers en
gepensioneerden is: wat ga ik
ervan merken?

Groten: ‘Ik zou zeggen: heel weinig.
Het pensioen verandert niet door
de fusie. Het wordt er niet beter of
slechter door. De kansen op indexatie
blijven gelijk. De fusie gaat er ook niet
voor zorgen dat onze financiële positie
ineens rooskleuriger wordt. Ja, het
gefuseerde fonds kan iets kostenefficiënter werken doordat we meer
schaal hebben. Dat is belangrijk, maar
het gaat niet om zulke grote bedragen
waardoor het pensioen verandert of
de financiële positie van het fonds
verbetert. En er verandert ook niets
aan onze dienstverlening. Deelnemers

kunnen nog steeds bij ons terecht op
de manier die zij van ons kennen. De
enige reden waarom we dit doen, is
om onze toekomstbestendigheid
te vergroten. Zodat we over tien en
twintig jaar het pensioen ook nog
goed en tegen acceptabele kosten
kunnen verzorgen. En ja, dat is natuurlijk ook in het belang van deelnemers.
Maar morgen of overmorgen merk je
geen verschil.’

Gaat een van de twee
pensioenfondsen het meest
van de fusie profiteren?
Groten: ‘Nee. Uitgangspunt voor de
fusie was voor ons en ook voor SPOV:
niemand mag erop achteruitgaan. En
dus profiteert de een ook niet meer
dan de ander. Daar hebben wij als
besturen, maar ook de verantwoordingsorganen, scherp op toegezien.
Zo’n fusie tussen pensioenfondsen
staat bovendien ook onder toezicht
van De Nederlandsche Bank. En die
kijkt er ook goed naar dat de belangen
van de deelnemers van beide fondsen
in gelijke mate gediend zijn bij de
fusie.’

Lees verder op pagina 6
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Vervolg van pagina 5

Hoe gaat het met de
dekkingsgraad?
Groten: ‘Financieel staan beide
fondsen er nu ongeveer gelijk voor.
Als op de fusiedatum een van beide
een hogere dekkingsgraad heeft, dan
komt het overschot ten goede aan de
deelnemers en gepensioneerden van
dat fonds. Hoe we dat precies doen,
laten we weten als het aan de orde is.
Maar we zorgen ervoor dat niemand er
iets bij verliest.’

Gerard Groten:
‘Veruit het meeste blijft
hetzelfde. We blijven een
toegankelijk pensioenfonds
van en voor de mensen uit
onze sector, al zien we die
sector dan wel wat breder
dan nu.’

Zijn er verder verschillen tussen
de fondsen en wat wordt daarmee
gedaan?
Groten: ‘Ja, er zijn nu kleine verschillen in de pensioenregelingen. In het
nieuwe pensioenfonds krijgen we
de pensioenregeling die nu bij het
Spoorwegpensioenfonds geldt. Voor
onze deelnemers verandert er wat
dat betreft dus niets. Verder zijn de
deelnemers van SPOV gemiddeld iets

ouder. Dat betekent dat het huidige
opbouwpercentage voor SPOV-deelnemers onder andere hierdoor wat
lager is dan bij het Spoorwegpensioenfonds. Na een overgangsperiode
vervalt het effect van het leeftijdsverschil in het fusiefonds.’

Hoe zit het met het
beleggingsbeleid?
Witte: ‘Het beleggingsbeleid van
SPOV en het Spoorwegpensioenfonds
vertoont al langer grote gelijkenis.
De komende maanden wordt dit nog
verder op één lijn gebracht. Overigens
zal na de start van het nieuwe fonds
het beleggingsbeleid opnieuw worden
vastgesteld.’

Het Spoorwegpensioenfonds is
een stuk groter dan SPOV.
Krijgen wij meer voor het zeggen?
Groten: ‘Nee, we gaan als gelijken
met elkaar om. Wij nemen SPOV niet
over, het is echt een fusie. Er wordt

}

HET SPOORWEGPENSIOENFONDS EN SPOV GAAN SAMEN VERDER ALS
PENSIOENFONDS RAIL & OPENBAAR VERVOER

41.670

30.414 werknemers in de
spoorsector

11.256 werknemers
in het openbaar vervoer

24.990 pensioengerechtigden

12.076 pensioengerechtigden

19.883 voormalige werknemers die
nog pensioen hebben staan

5.381 voormalige werknemers
die nog pensioen hebben staan

18,6 miljard euro belegd vermogen

4,5 miljard euro belegd vermogen

69 aangesloten ondernemingen

24 aangesloten ondernemingen

werknemers in de sectoren spoor
en openbaar vervoer

37.066

pensioengerechtigden

25.264

voormalige werknemers die
nog pensioen hebben staan

23,1

miljard euro belegd vermogen

93

aangesloten ondernemingen
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een nieuw bestuur gevormd waarin
net als nu vertegenwoordigers van de
werkgevers, werknemers en gepensioneerden zitten. Die posten worden
ingevuld door mensen met een SPFen een SPOV-achtergrond. Vervolgens
gaat dat nieuwe bestuur doen wat een
bestuur moet doen: het evenwichtig
behartigen van de belangen van alle
betrokken groepen.’

Drie
veelgestelde
vragen over
de fusie

En hoe zit het met het
verantwoordingsorgaan? Blijft
dat bestaan?
Groten: ‘Laat ik allereerst zeggen dat
de huidige verantwoordingsorganen
van beide fondsen een voortreffelijke
rol hebben gespeeld in dit hele fusieproces. Ik neem mijn petje daarvoor
af. En ja, we krijgen wel een nieuw
verantwoordingsorgaan dat onze
deelnemers, gepensioneerden en
aangesloten werkgevers vertegenwoordigt. In 2020 gaan we daarvoor
verkiezingen organiseren. Het is niet
haalbaar om dat voor 1 april 2020
helemaal rond te hebben. Daarom
wordt er een tijdelijk verantwoordingsorgaan samengesteld met leden uit
de huidige verantwoordingsorganen,
zodat het intern toezicht gewaarborgd
blijft.’

Er is een nieuw pensioenakkoord
gesloten. Heeft dat gevolgen voor
de fusie?
Witte: ‘Nee, voor de fusie op zich
heeft dat geen gevolgen. Wel zullen
de afspraken in het nieuwe akkoord
veel aandacht van het nieuwe
fondsbestuur gaan vragen. Er gaat
mogelijk heel wat veranderen. Maar
wat precies, dat is nu nog niet in detail
bekend. Naar verwachting gaat dat
nog zeker een jaar duren.’

Waarin gaat het nieuwe
Pensioenfonds Rail & Openbaar
Vervoer zich onderscheiden?
Wat mogen we verwachten?
Groten: ‘Nogmaals: veruit het meeste

1
Peter-Paul Witte:
‘De sectoren Rail en
Openbaar Vervoer zijn nauw
aan elkaar verwant. Bovendien lijken onze pensioenregelingen op elkaar, staan
we er financieel ongeveer
even goed voor en hebben we
dezelfde pensioenuitvoerder.
Sterker nog: we werken al
geruime tijd samen op
verschillende gebieden.’

blijft hetzelfde. We blijven een fonds
van en voor de mensen uit onze sector,
al zien we die sector dan wel wat breder dan nu. Dat betekent dat we dicht
bij onze deelnemers blijven staan. We
blijven een toegankelijk pensioenfonds
met behoud van een eigen, herkenbaar gezicht. We zijn en blijven ook
een solide pensioenfonds, met een
gedegen beleggingsbeleid waarin ook
veel aandacht is voor maatschappelijk
verantwoord beleggen. Wat we winnen
met de fusie is dat we een stevigere
basis hebben om onze dienstverlening
ook in de toekomst te kunnen blijven
aanbieden en zelfs te verbeteren.’

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 natuurlijk: waarin
je al je vragen kunt stellen.
Binnenkort ontvang je hiervoor
een uitnodiging.

2
Kan ik voor informatie
nog steeds terecht bij het
Spoorwegpensioenfonds
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 MijnSPF
blijven voorlopig in de lucht. In
de loop van 2020 zal het nieuwe
pensioenfonds een eigen
website en een nieuwe Mijnomgeving krijgen. Daar stellen
we je bijtijds van 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.

Traject december 2019
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Wat is je pensioen
straks waard?

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 inschatting. Vergelijk het maar met de verwachte aankomsttijd die je navigatie aangeeft in de auto.
Want net als in het verkeer kan het onderweg
naar je pensioen mee- of tegenzitten.

je pensioen als het
mee- of tegenzit
Wat je later kunt kopen van je pensioen, kunnen
we je nog niet precies vertellen. 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 uitkomen als het lange tijd economisch erg
slecht of juist erg goed gaat.

*Inflatie
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 prijsstijgingen. Maar dat kunnen (en mogen)
we alleen als we er financieel goed genoeg voorstaan.

8
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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 gecorrigeerd voor inflatie – oftewel: het zijn euro’s
waarmee je in de toekomst evenveel kunt kopen als nu.

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

U heeft nu opgebouwd

€ 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,
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
straks kunt kopen van dit geld.
Dit plaatje is een voorbeeld. Wil je de bedragen zien die voor
jou gelden? Kijk dan op mijnpensioenoverzicht.nl. Let op: de
bedragen die je ziet zijn de inschatting van dit moment.
jaar) even naar je pensioen te kijken. Dan zie je welke kant
het opgaat met je pensioen.

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.

Hoe zit het met die drie
bedragen? 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
gebruiken 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
of stijgen. Daarom is het goed regelmatig (bijvoorbeeld ieder

Gebruikt het Spoorwegpensioenfonds
het nieuwe plaatje ook?
Het plaatje komt niet in onze pensioenplanner of op
MijnSPF. Wel zie je het plaatje in het pensioenoverzicht dat
je komend jaar van ons krijgt.
Let op: op je pensioenoverzicht van het Spoorwegpensioenfonds en in MijnSPF zie je alleen pensioen dat je bij ons
hebt opgebouwd. De bedragen zijn bruto per jaar en niet
gecorrigeerd voor inflatie. Daardoor zie je andere bedragen
dan in het nieuwe plaatje op 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 kun je terecht op
mijnpensioenoverzicht.nl. Log in met je DigiD en ga
naar het tabblad ‘Vooruitblik’.

€ 1,12

€ 2,34

€ 4,60

2000

2019

2050
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NIEUWE AOW-INGANGSLEEFTIJDEN

AOW-leeftijd
minder snel omhoog

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.

nog door de Eerste en Tweede Kamer
worden goedgekeurd. Op www.svb.nl
kun je wel al een schatting vinden van
de AOW-ingangsleeftijden vanaf 2025.

Door de lagere AOW-leeftijd gaat je
pensioen van het Spoorwegpensioenfonds 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 wanneer je AOW krijgt en
wat je dan aan pensioen ontvangt.
Overigens: bij het Spoorwegpensioenfonds 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.
Ook regelingen als premievrijstelling
bij arbeidsongeschiktheid, het
invaliditeitspensioen en de Anwhiaatcompensatie stoppen op de
nieuwe AOW-leeftijd

3.437.240

2.390

Nieuwe AOW-ingangsleeftijden
jaar
2019
2020
2021
2022
2023
2024

oud: aow vanaf
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

Voor de jaren na 2025 is afgesproken
dat de AOW-ingangsleeftijd niet
meer één op één meestijgt met de
levensverwachting. Maar dat moet

Let op: lagere AOW-leeftijd
heeft gevolgen voor je
pensioen

nieuw: aow vanaf
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

aow in cijfers

165.000

mensen krijgen in 2019 voor
het eerst hun AOW.

ouderen in totaal krijgen nu AOW.
Daaronder zijn 1.846.420 vrouwen
en 1.590.820 mannen

230.000

88%

Nederland werkt langer door.
Bijna 230.000 mannen en vrouwen
tussen de 65 en 75 jaar hebben nog
steeds betaald werk.
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In 2006 ging nog 88% van alle
werknemers voor hun 65e verjaardag
met pensioen. In 2017 was dat al
afgenomen tot 38%.

gepensioneerden zijn 100 jaar
of ouder.

Nauwelijks
Mede door de verhoging van de
AOW-leeftijd stijgt het aantal
gepensioneerden de laatste jaren
nauwelijks.

de pensioenplanner:
je pensioen in beeld

Binnenkort
met pensioen?
Wil jij binnenkort met pensioen? Dan is het tijd om naar de pensioenplanner op MijnSPF te gaan.
Je krijgt dan snel een beeld van je pensioen. En je kunt je pensioen afstemmen op jouw wensen.
Heb je je keuzes gemaakt? Dan vraag je vanuit de pensioenplanner je pensioen aan.
Hoe werkt de
pensioenplanner?
Je logt in met je DigiD op MijnSPF 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 pensioenplanner
je pensioen aanvragen. Dat kan vanaf
twee jaar voor je 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 29 325. Wij helpen
je graag verder. Voordat je je pensioen
definitief aanvraagt, kun je ook bij ons
langskomen. Hierover lees je op de
volgende pagina meer.

Kun je geen gebruik maken
van de pensioenplanner?
In sommige situaties kun je geen
gebruik maken van de pensioenplanner 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.

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.

Is je pensioen nog verder weg? 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!

Traject december 2019
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update financieel

Beleidsdekkingsgraad
eind september 2019: 109,4%
Hoe een pensioenfonds er financieel voorstaat, kun je
zien aan de beleidsdekkingsgraad. Hoe hoger die is, des te
gezonder het pensioenfonds. Eind september bedroeg onze
beleidsdekkingsgraad 109,4%. We mogen de pensioenen

gedeeltelijk indexeren (beschermen tegen koopkrachtverlies)
als de beleidsdekkingsgraad minstens 110% is. Voor
volledige indexatie moet de beleidsdekkingsgraad nog
een stuk hoger zijn.
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pensioen 3-daagse

Pensioencafé
Tijdens de pensioen3-daagse hebben we in ons pensioencafé
60 gasten van 60 jaar ontvangen die zich oriënteren op hun
pensioen. Er kwamen veel vragen langs. Vanaf wanneer kan
ik met pensioen? Welk inkomen heb ik dan? Hoe vraag ik mijn
pensioen aan? Thema van deze pensioen3daagse was het
nabestaandenpensioen. Daar hebben we onze gasten dan ook
veel over verteld.
Tijdens de pensioen3-daagse worden in het hele land
activiteiten georganiseerd met als doel mensen meer inzicht
te geven in hun pensioensituatie. Wij hebben daar ook dit jaar
weer met plezier een steentje aan bijgedragen.
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Wil je onze financiële situatie op de
voet volgen? Ga dan naar
www.spoorwegpensioenfonds.nl
voor de meest actuele stand van onze
dekkingsgraad.

achtergrond

Pensioenakkoord
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 pagina 10). Maar er zijn ook andere
afspraken gemaakt. Zo komen er nieuwe regels voor het
verhogen (indexeren) en verlagen van de pensioenen. De
pensioenen worden in de toekomst in goede tijden eerder
verhoogd en in slechte tijden eerder verlaagd.

Wat betekent het voor 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 wetgeving. Vervolgens is het aan de cao-partners
(werkgevers en werknemers) in onze sector om afspraken te
maken over wat het voor onze pensioenregeling betekent.
Naar verwachting duurt dit proces nog zeker een jaar. We
houden je op de hoogte.

Traject december 2019
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op de trein met
Daisy van Vuuren (23),
conducteur bij NS

‘Z

al ik je eens wat zeggen? Ik vind dit de
mooiste baan van de wereld. Echt! Het
omgaan met mensen, de onverwachte
dingen die iedere dag weer op je pad
komen, in de zomer even lekker over het
perron lopen als je tijd hebt, het gezellige contact met
collega’s. Ik ben nu 23 en werk sinds een jaar zelfstandig als
conducteur. Of ik dit lang wil blijven doen? Ik dacht het wel!’

‘Ik heb een opleiding gevolgd voor special effects. Visagie,
grime, pruiken, baarden en snorren, dat werk. Daarna heb ik
een jaar bij een grote parfumerie gewerkt. En toen was ik
toe aan iets nieuws. Mijn vader werkt als machinist bij
NS, dus het spoor is me met de paplepel ingegoten. De
onregelmatige diensten bijvoorbeeld. Er waren veel dagen
dat ik met mijn moeder alleen at. Maar mijn vader was er ook
vaak juist wel bij als andere vaders en moeders werkten. Ik
weet nog dat mijn klasgenootjes het altijd heel stoer vonden,
een vader die een trein bestuurt. Volgend jaar heeft hij er
veertig dienstjaren bij NS opzitten.’
‘Ik ben me er zeer van bewust dat ik pensioen opbouw via
mijn werk. Toen ik mijn eerste loonstrookje zag, dacht ik: zo,
dat is een flink bedrag. Maar ik vind het wel heel goed dat er
geld opzij wordt gezet voor later. Ik zie het aan mijn vader:
die is nu maar wat blij dat zijn pensioen goed geregeld is.’
‘Dat ik wel nadenk over mijn pensioen komt ook doordat
er nu zoveel om te doen is. Ik hoor oudere collega’s erover
praten. En laatst was er natuurlijk die staking, die ik als lid
van de vakbond van harte steunde. Ik vind het belangrijk dat
de oudere generatie van nu een goed pensioen heeft en op
een normale leeftijd kan stoppen. Daar hebben ze hard voor
gewerkt. Ik heb ook niet het idee dat dat ten koste gaat van
wat er straks voor ons is. Maar soms denk ik wel: misschien
moet ik zelf wat extra’s opzij zetten voor later. Want je weet
maar nooit wat de toekomst gaat brengen als het om dit
soort regelingen gaat. Daar ga ik eens over nadenken.’
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‘Mijn vader werkt als
machinist bij NS, dus
het spoor is me met de
paplepel ingegoten’.
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welkom bij de afdeling
klantcommunicatie

Aangenaam
kennis te maken!
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 natuurlijk
of via de live chat op onze website. Maar bijvoorbeeld ook in ons pensioencafé of op onze
pensioenstations. 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.

16
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wanneer zie of
spreek je ons?
Pensioenworkshop

Arjan van Dam
‘Pensioen is de kostbaarste secundaire
arbeidsvoorwaarde. Het is belangrijk
dat je 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 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.’

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 doorspreken 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 aanvraag. 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 echtscheiding 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
We beantwoorden ook je vragen aan
de telefoon. Je bereikt ons op telefoonnummer 030-23 29 325

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 jou alles
duidelijk is. Schroom dus niet contact
op te nemen als dat niet zo is.’

PENSIOENSTATION
Wil je meer weten over je persoonlijke
pensioensituatie? Om het je nog
gemakkelijker te maken, bezoeken we
stations in het hele land. We beantwoorden bij een kopje koffie graag al
je vragen en bekijken samen met jou
je pensioen. Is het pensioenstation bij
jou in de buurt, dan hoor je dat van je
werkgever. Zie je de aankondiging bij
de koffieautomaat? Geef je dan snel
op, dan kunnen we een plek voor je
reserveren.
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Honderdvijfenzeventig jaar
Spoorwegpensioenfonds
Het Spoorwegpensioenfonds is een van de oudste pensioenfondsen in
Nederland. Het fonds is in de loop der tijd groter geworden. En vanaf
volgend jaar verbreden we onze basis verder door de fusie met het
Pensioenfonds Openbaar Vervoer (SPOV). Wat we altijd zijn geweest,
blijven we ook dan: het pensioenfonds van en voor onze mensen.
Bij het spoor en straks dus ook in het openbaar vervoer.

1837

1860

1917

1845-2

Op 8 augustus 1837
wordt de eerste spoorwegmaatschappij in
Nederland opgericht:
de Hollandsche IJzeren
Spoorweg Maatschappij
(HIJSM). Het is de eerste
voorloper van de NS. De
eerste lijn gaat in 1839
open en loopt tussen
Amsterdam en Haarlem.
De namen van de eerste
twee locs? De Arend en
de Snelheid.
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Al snel besloot de HIJSM
iets te gaan doen voor
oudere werknemers.
Dat leidde in 1845 tot
de oprichting van een
ouderen-, weduwen- en
wezenfonds. Daarmee
werd de kiem gelegd
voor het Spoorwegpensioenfonds. In het
bestuur zaten werknemers aangevuld
met deskundigen van
buitenaf. Bijna zoals nu
eigenlijk.

Wat denk je? Hoeveel
kilometer spoor lag er
in 1860 in Nederland?
Het juiste antwoord: 325
kilometer. Na de oprichting van de Maatschappij tot Exploitatie van de
Staatsspoorwegen (SS)
gaat het echter rap. In
1885 ligt er al 2.610 kilometer spoor in ons land.
Er komen verschillende
spoor- en trambedrijven
bij. En rond 1900 is het
spoornetwerk bijna
voltooid.

De HIJSM heette inmiddels HSM en ging steeds
meer samenwerken met
andere spoorbedrijven
in Nederland, zoals de
SS, NCS en NBSC. In 1917
werd hieruit de belangenmaatschappij Nederlandsche Spoorwegen
opgericht. Dit mondde in
1927 uit in de oprichting
van de Nederlandsche
Spoorwegen.

1925

1947

1994

2019

2019
De komende fusie met
SPOV is niet de eerste
in onze geschiedenis.
Fusies zijn van alle
tijden. In 1925 fuseerden
de pensioenfondsen van
de verschillende spoorwegmaatschappijen tot
één fonds: het Spoorwegpensioenfonds.

Een belangrijk jaar voor
Nederland: Willem Drees
voert de Noodwet
Ouderdomsvoorziening
in. Het was de directe
voorloper van de
AOW die in 1957 werd
ingevoerd. De AOW is
nog steeds het basispensioen voor iedereen
die in Nederland woont
of werkt.

Het Spoorwegpensioenfonds viel lange tijd
direct onder de overheid.
In 1994 kwam daar met
de verzelfstandiging een
eind aan. Vanaf dat
moment heeft het
bestuur van het Spoorwegpensioenfonds,
waarin dan vertegenwoordigers van de
vakbonden en de NS
zitten, zeggenschap over
de pensioenen.

Het Spoorwegpensioenfonds staat aan
de vooravond van een
nieuwe fusie. We gaan
samen verder met SPOV.
Er komt ook een nieuwe
naam: Stichting
Pensioenfonds Rail &
Openbaar Vervoer. Op
naar de toekomst!
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Samenwoners
opgelet…
Heb jij je partner wel
bij ons aangemeld?
Bij het Spoorwegpensioenfonds 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. Op
onze website lees je hoe je je partner aanmeldt en vind je het formulier
hiervoor.

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 in Nederland, dan hoef
je niets te doen. Wij krijgen de
gegevens dan automatisch van
je gemeente door.

Papier of
digitaal?
Na ontvangst van het papieren
magazine Traject schreef een lezer het
Spoorwegpensioenfonds deze brief.
Als je niet digitaal bent, dan blijven
we je graag per post informeren.
Deze lezer kiest voor papier, wat kies jij?
Papier of digitaal: je bepaalt dat zelf!

Liever digitaal? Ga dan naar MijnOverheid.nl en
vink Stichting Spoorwegpensioenfonds aan.

