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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
Druk Practicum in Soest
Fotografie Merel Huisink en anderen.
© SPF Beheer bv

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.

Vooraf

H

oe staat uw pensioen bij het Spoorwegpensioenfonds ervoor?
Wat heeft u nu opgebouwd? En wat is er voor uw gezin
geregeld als u nu zou overlijden?

De antwoorden op deze vragen kunt u lezen op uw jaarlijkse
pensioenoverzicht. Het staat voor u klaar in MijnSPF, dat u kunt bereiken
via onze website. Als u hebt aangegeven dat u het overzicht ook nog op
papier wilt blijven ontvangen, vindt u het ook bijgevoegd bij deze nieuwe
uitgave van Traject. Ik raad u van harte aan het overzicht goed te bekijken.
Het gaat echt ergens over: uw inkomen voor later en een stuk zekerheid
voor uw gezin nu.

Kijk ook op onze website:
www.spoorwegpensioenfonds.nl

In deze Traject besteden we aandacht aan het pensioenoverzicht. Voor
één ding wil ik nu alvast graag uw aandacht vragen. Waarom? Omdat we
merken dat het in de praktijk nogal eens fout gaat. Ik heb het dan over het
partnerpensioen. Als u getrouwd bent, is dat allemaal vanzelf geregeld bij
ons. Maar als u samenwoont, moet u wat doen: u moet uw partner bij ons
aanmelden. Dat is belangrijk, want alleen dan is er een partnerpensioen
geregeld als u overlijdt. Als u uw partner bij ons heeft aangemeld, vindt u
hem of haar terug op uw pensioenoverzicht. Heeft u uw partner nog niet
aangemeld, doe dat dan alsnog. Het kost u niets extra’s. En voor uw
partner is het een belangrijke financiële zekerheid. Even doen dus! Op onze
website leest u hoe dat moet.
En over het partnerpensioen gesproken: we krijgen van deelnemers weleens de vraag hoe dat nu precies werkt. Wat regelt het pensioenfonds voor
uw gezin als u onverhoopt zou overlijden? We leggen het u op pagina 4
graag uit.
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. Onze
mensen zitten voor u klaar.

Gerard Groten, voorzitter bestuur Spoorwegpensioenfonds
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Bij het Spoorwegpensioenfonds 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? En hoe weet je of het genoeg is?

D

it zijn Oliver en
Chantal. 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 kinderen?
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 het Spoorwegpensioenfonds voor je gezin geregeld
Goed om te weten: bij het Spoorwegpensioenfonds 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
het ook in MijnSPF.

Wat krijg je nog meer?
Zolang je partner de AOW-leeftijd nog
niet heeft bereikt, kan hij of zij na jouw
overlijden recht hebben op een Anwuitkering van de overheid. Maar niet
veel nabestaanden komen hiervoor in
aanmerking. Daarom bevat onze
pensioenregeling een Anw-hiaat
compensatie. Heeft je partner na jouw
overlijden geen recht op een volledige
Anw-uitkering? Dan kan er bij ons recht
zijn op Anw-compensatie. Dat gaat om
een bedrag van maximaal € 10.361 bruto
per jaar tot aan de AOW-leeftijd.

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. Denk je dat het
niet genoeg is? Dan kun je ervoor kiezen
iets extra’s te regelen. Een financieel
adviseur kan je hierbij helpen.
Je kunt beginnen met een overzicht van
de inkomsten van je partner na jouw
overlijden: het salaris, het partnerpensioen
van het Spoorwegpensioenfonds, Anw of
Anw-compensatie en eventuele andere
voorzieningen die je hebt getroffen. Ook
de kinderbijslag kun je meenemen in het
overzicht.
Het is goed om ook een overzicht van
de kosten te maken. Sommige kosten
veranderen. Als je bijvoorbeeld bij je
hypotheek een overlijdensrisicoverzekering
hebt afgesloten, kunnen de kosten voor
wonen dalen. Het is best lastig de kosten
in kaart te brengen. Een hulpmiddel is het
Nibud-kasboek.
Je vindt het op www.nibud.nl.

LEES VERDER OP PAGINA 6

Inkomsten

Salaris Chantal:
Partnerpensioen Spoor
(volgens pensioenoverzicht
):
Kinderbijslag

Uitgaven

Hypotheek
Verzekeringen
Eten & Drinken
Kleding
Auto

Het is goed om een overzicht van de inkomsten en uitgaven te maken
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belangrijk

Samenwonend? Meld je partner bij ons aan
Ook als je ongehuwd samenwoont krijgt je partner
een partnerpensioen. Je moet je partner dan wel zelf
aanmelden. Zonder aanmelding kunnen wij je partner niet

erkennen en is er geen recht op partnerpensioen. Houd er
wel rekening mee dat je partner hierna recht houdt op een
deel van het partnerpensioen als jullie uit elkaar gaan.

Hoe meld je je partner aan?
Op onze website vind je het formulier ‘Aanvraag erkenning van het partnerschap’. Daar lees je ook de voorwaarden.
Tip: Controleer op je pensioenoverzicht en in MijnSPF of de naam van je partner vermeld staat. Alleen dan is het
partnerpensioen geregeld. Staat je partner niet vermeld? Meld hem of haar dan zo spoedig mogelijk bij ons aan.

Wat je verder moet weten…
Meer of minder
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
wel toestemming van je partner nodig.

Geen partner?
Als je geen partner hebt op je pensioendatum, ruilen wij het opgebouwde
partnerpensioen automatisch in voor
extra ouderdomspensioen.
pas
aan het
werk

Stelt het
partnerpensioen
in mijn geval wel
wat voor?
Hans (25): ‘Ik ben pas twee jaar
aan het werk bij het spoor. Ik zag
in MijnSPF 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.’
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Eerder met pensioen?
Als je je pensioen eerder laat ingaan,
verandert de hoogte van het partnerpensioen. Je kunt dat doorrekenen met
de pensioenplanner in MijnSPF.

Weg uit de spoorsector?
Als je ergens anders gaat werken en
niet langer deelnemer bent van het
Spoorwegpensioenfonds, geldt het
partnerpensioen dat je tot je vertrek
hebt opgebouwd.

Uit elkaar?
Als je uit elkaar gaat, houdt je ex-partner
recht op het partnerpensioen dat tot op

dat moment is opgebouwd. Maak je
daar andere afspraken over? Geef dit
dan binnen twee jaar na je echtscheidingsdatum of einde samenwonen aan ons
door.

Ernstig ziek?
Ben je ernstig ziek en is er een kans dat
je binnenkort komt te overlijden? 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.

Arbeidsongeschikt?
Arbeidsongeschiktheid heeft gevolgen
voor je pensioen. Een ingrijpend gevolg
kan zijn dat het nabestaandenpensioen
direct lager wordt. De precieze gevolgen
kunnen wij voor je uitrekenen als het
arbeidsongeschiktheidspercentage bekend
is. Neem dus contact met ons op als je de
beschikking van het UWV hebt ontvangen.

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.

hoe hoog is het partnerpensioen?
dat staat op je pensioenoverzicht!

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 het Spoorwegpensioenfonds. 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.

zelf aan de slag

toch wat meer hulp
nodig?

je aanvraag met ons
doornemen

De pensioenplanner

Pensioenworkshop

Kom naar het pensioencafé

Met de pensioenplanner in MijnSPF
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 naar ons
op. E-mailen kan natuurlijk ook. Je vindt
de pensioenplanner in MijnSPF op onze
website www.spoorwegpensioenfonds.
nl. Inloggen gaat veilig met je DigiD.

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 voor de
pensioenworkshop via onze website.

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

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.

Arbeidsongeschikt?
Dan kun je helaas niet inloggen in
de pensioenplanner. Bel ons om de
mogelijkheden te bespreken.
Meer informatie vind je op onze website
Of bel ons op (030) 23 29 325.

Traject juni 2019
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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!

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 MijnSPF. 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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PENSIOENLEEFTIJD

START CARRIÈRE

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.

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?

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

Traject juni 2019
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met simone…
‘Wij staan
voor je klaar!’

‘Je kunt tegenwoordig veel regelen
rondom je pensioen via MijnSPF.
Maar ik merk dagelijks dat veel mensen
persoonlijk contact erg op prijs stellen.
Laatst had ik 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. Ook
zonder koek natuurlijk.’

De meest gestelde
pensioenvragen
Mijn naam is Simone. Samen met Robin en andere collega’s beantwoord ik al je vragen over
pensioen. Hier zie je welke vragen ons de laatste tijd het meest zijn gesteld. Heb jij ook vragen?
Bel ons gerust op (030) 232 93 25. Je kunt ook via de website live met ons chatten.

over de hoogte en ingangsdatum van jouw pensioen:
‘Hoe hoog is mijn pensioen op
mijn pensioenleeftijd?’
Dat kun je zien in de pensioenplanner in
MijnSPF. Daar zie je hoe hoog je pensioen
per maand is op je pensioenleeftijd.

‘Kan ik met vervroegd pensioen?’
Ja hoor! Je krijgt dan wel minder
pensioen, omdat je korter pensioen
opbouwt en het langer uitbetaald krijgt.
In de pensioenplanner op MijnSPF kun
je berekenen hoeveel je krijgt vanaf de
door jou gekozen pensioendatum.

‘Kan ik voor mijn 68ste
gedeeltelijk met pensioen?’
Dat kan. Je ontvangt dan voor het deel
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dat je blijft werken salaris van je
werkgever en daarnaast voor een deel
pensioen van ons. Je kunt je deeltijdpensioen in maximaal twee stappen
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.

‘Kan ik ook na mijn AOW-leeftijd
met pensioen?’
Ook dat kan. Je ontvangt een salaris van
je werkgever en AOW van de overheid.
Overleg doorwerken na AOW-leeftijd wel
met je werkgever. Meestal is de AOWleeftijd 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.

‘De pensioenbedragen in MijnSPF
zijn veranderd. Hoe komt dat?’
Januari is vaak een maand waarin de
belastingtarieven veranderen en
soms ook veranderingen in de pensioenregeling ingaan. Zo kunnen de flexfactoren veranderen. Met flexfactoren
berekenen we bijvoorbeeld je pensioen
als je het eerder wilt laten ingaan. Of als
je kiest voor meer of minder partnerpensioen. Als deze factoren veranderen,
veranderen ook de bedragen bij deze
keuzes.

met robin…
‘Ik ben opgegroeid met computers,
dus voor mij is het regelen van dingen
via internet heel gewoon. Maar ik
begrijp best dat sommige deelnemers er moeite mee hebben. Van
de week had ik nog een meneer aan
de telefoon die zijn pensioen wilde
aanvragen via MijnSPF. 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.’

Nieuwe regels voor
kleine pensioenen
Ga je buiten de spoorsector werken,
dan kun je je pensioen van het
Spoorwegpensioenfonds meenemen
naar de pensioenuitvoerder van je
nieuwe werkgever. Maar je mag er
ook voor kiezen het bij ons te laten

over samenwonen en uit elkaar gaan:
‘Ik woon samen. Kan ik mijn
partner aanmelden voor
partnerpensioen?’
Jazeker. Dat doe je met het formulier
‘Erkenning partnerschap’. Je kunt het
downloaden op onze website
www.spoorwegpensioenfonds.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.

‘Wat als we uit elkaar gaan?’
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:
l 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.
l Heb je de afspraak gemaakt om het
ouderdomspensioen te verdelen? En
wil je dat het Spoorwegpensioenfonds 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’.

staan tot je met pensioen gaat. Voor
kleine pensioenen zijn er sinds dit
jaar nieuwe regels.

Heb je een klein pensioen
van € 2 tot € 484,09 bruto
per jaar?
En bouw je (straks) geen pensioen

Ben je getrouwd of geregistreerd
partner?

meer bij ons op? Dan dragen wij je

Dan krijgt het Spoorwegpensioenfonds
automatisch van de gemeente te horen
dat je bent gescheiden. Je moet wel de
volgende afspraken aan ons doorgeven:
l Doet je partner afstand van het
partnerpensioen? Wij ontvangen
dan graag binnen twee jaar na je
echtscheidingsdatum een kopie van
het echtscheidingsconvenant waarin
dit is vastgelegd. Is de afstand van
het partnerpensioen specifiek
vermeld in het convenant? Dan
kunnen jullie ook samen afstand
doen via de afstandsverklaring.
l Wil je dat het Spoorwegpensioenfonds 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’.

nieuwe pensioenuitvoerder. Je hoeft

Je vindt de benodigde formulieren op
onze website. Het formulier ‘Mededeling
van scheiding in verband met verdeling
ouderdomspensioen’ vind je op
www.rijksoverheid.nl.

pensioen automatisch over naar je
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.
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op de trein met

Michel van Weerde (53), machinist bij NS.

‘I

k ben 53 en pas net begonnen op de trein. In
december 2017 ben ik met de opleiding tot
machinist gestart en die heb ik in december
2018 afgerond. Daarvoor heb ik dertig jaar bij de
Rabobank gewerkt als accountmanager private
banking, dus zeg maar als adviseur voor particuliere klanten
met een flink vermogen. Bij de bank zijn er door reorganisaties
de laatste jaren heel wat banen verdwenen en op een gegeven
moment was ik ook aan de beurt. Dus toen stond ik voor de
vraag: hoe nu verder? Het lag misschien voor de hand om weer
wat in de financiële wereld te gaan doen. Maar ik wilde wat
anders. Wat ik vooral wilde was een andere werkdruk. Niet
meer hele dagen op kantoor, geen targets meer, geen mailbox
die iedere dag volstroomt…’

En ja, de overstap heeft me gebracht waar ik op hoopte. Het
rijden met een trein is heel leuk en ook uitdagend genoeg. En
tegelijkertijd vind ik mijn leven nu in veel opzichten relaxter.
Als je aan het einde van je dienst uit de trein stapt, ben je ook
echt klaar. Je neemt het werk niet mee naar huis. Dat was bij
de bank vaak wel anders. Nee, ik heb geen moment spijt van
mijn overstap.’

‘Die zoektocht heeft me uiteindelijk op de trein gebracht. Ik
zeg weleens: van de bank naar de bok. Ik ben een compleet
nieuwe wereld ingestapt. Dat heeft mijn leven in veel opzichten veranderd. Ik heb veel moeten leren en maak nog steeds
elke dag nieuwe dingen mee. Dat werkt echt heel verfrissend.

‘Of ik dit blijf doen tot mijn pensioen, dat weet ik nog niet. Ik
moet officieel door tot mijn achtenzestigste, dus dat is nog
een flink eind weg. Wie weet maak ik nog wel een keer een
switch. Maar ik zie me toch zeker de komende tien jaar wel op
de trein zitten.’
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‘Natuurlijk heb ik weleens stilgestaan bij mijn pensioen. Bij de
bank adviseerde ik klanten over hun pensioen, dus ik weet er
wel wat van. Ik weet ook dat veel mensen het belang van een
goed pensioen onderschatten. Die wachten te lang tot ze ernaar kijken. Als je dan moet bijsturen, ben je te laat. Dat gaat
mij natuurlijk niet gebeuren.’

update financieel
stuur ons
je foto’s,
vertel je
verhalen…

Hoe staat het Spoorwegpensioenfonds er financieel voor?
Dat kun je zien aan onze beleidsdekkingsgraad. Hoe hoger
die is, des te beter staan we ervoor.
Op 31 maart 2019 bedroeg onze beleidsdekkingsgraad 113,9%. Dit betekent dat
er voor iedere euro aan pensioenverplichtingen in werkelijkheid bijna € 1,14 in
kas is. Onze dekkingsgraad staat nog altijd onder druk van de zeer lage rente.
Bij een lage rente moeten we (veel) meer geld hebben voor de pensioenen dan
bij een hogere rente. We hebben je pensioen dit jaar weer gedeeltelijk kunnen
indexeren (beschermen tegen koopkrachtverlies). Voor volledig indexatie staan
we er nog niet goed genoeg voor.
Wil je onze financiële situatie op de voet volgen? Ga dan naar
www.spoorwegpensioenfonds.nl voor de meest actuele stand van onze
dekkingsgraad.
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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
trein 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 29 325.

Beleidsdekkingsgraad eind
maart 2019: 113,9%
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Voor onze website, social mediaberichten en dit magazine zijn wij
op zoek naar leuk beeldmateriaal
van het spoor. 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.

boven vereist vermogen

tussen minimaal vereist en vereist vermogen

onder minimaal vereist vermogen
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de wereld in cijfers

4,2 miljoen
41%

Heb je ook het idee dat je minder
geld overhoudt voor leuke dingen?
Volgens een onderzoek van ING
ben je niet de enige. Nederlanders
geven een steeds groter deel van
hun inkomen uit aan vaste lasten
en boodschappen. Inmiddels gaat
41% van ons geld op aan wonen,
eten, energie en zorg. Tien jaar
geleden was dat nog 36%.

80

Hoezo steeds vaker scheiden? Er is een
nieuw Nederlands record te melden in
de categorie ‘Het langste huwelijk’. Het
staat nu op naam van een echtpaar uit
Drenthe. Arend (102) en Aaltje (100) zijn
inmiddels dik 80 jaar getrouwd.

Nederland vergrijst, maar hoe hard gaat dat eigenlijk? Het aantal
65-plussers stijgt naar verwachting van 2,5 miljoen naar 4,2 miljoen in
2050. Er zijn dan ook veel meer 80-plussers dan nu. In 2050 zijn 2 op de 5
65-plussers ouder dan 80 jaar. Nu is dat nog 1 op de 4.

Traject liever
digitaal?

117

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

$ 25.000

Je ziet het tegenwoordig steeds vaker: loterijen geven als hoofdprijs
levenslang een schitterend bedrag per maand of jaar weg. De
Amerikaan Charles Svatos won zo’n prijs: 25.000 dollar per jaar tot zijn
dood. Probleem: hij was op dat moment al 92 jaar oud. Lucky lottery…
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Je bent gewend om dit blad
twee keer per jaar in de 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 MijnSPF
bij ‘Mijn gegevens’ aan dat het
Spoorwegpensioenfonds je via
e-mail mag benaderen. Dan
heb je het direct geregeld.
Controleer voor de zekerheid
ook even of we het juiste
e-mailadres hebben.

7,8

Wij Nederlanders mogen weleens
klagen als het te warm, te koud, te
droog of te nat is. Maar al met al zijn
we een gelukkig volkje. We geven ons
leven gemiddeld een 7,8. Dat blijkt uit
een nieuw rapport van het Sociaal en
Cultureel Planbureau (SCP). De meeste
mensen (80%) voelen zich gezond, de
levensverwachting stijgt en we voelen
ons minder vaak onveilig.

nieuw

Kom naar het
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.

Meppel
Maastricht
Groningen
Deventer
Roosendaal
Eindhoven

7 juni
4 september
20 september
9 oktober
30 oktober
6 november

Eerste pensioenstation groot succes
Ons eerste pensioenstation in Leeuwarden was een groot succes. De
deelnemers vonden het prettig om op een informele manier alles over
hun pensioen te kunnen vragen. De meesten hadden al op de pensioenplanner naar hun pensioen gekeken en kwamen met gerichte vragen.
Wat ons opviel: ze waren verrast over hoe veel je kunt kiezen rondom je
pensioen. Zoals een deelnemer zei: ‘Pensioen is genieten van vrijheid –
fijn dat ik straks ook zoveel vrijheid heb om mijn pensioen in te richten
zoals ik wil.’

‘Dit moeten jullie vaker doen.’
Een bezoeker aan ons eerste pensioenstation
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POST VAN ONS
DIGITAAL
ONTVANGEN?

Valt uw Uniform Pensioen Overzicht (UPO) nog op de deurmat? Wilt u deze post
voortaan digitaal ontvangen? Neem dan de volgende stappen.
• Meld u nu aan bij de Berichtenbox van MijnOverheid.
• Vink Stichting Spoorwegpensioenfonds aan op de lijst met aangesloten organisaties.
Heeft u vragen?
Kijk op www.spoorwegpensioenfonds.nl of
neem contact met ons op via (030) 232 92 25.

