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We horen graag van u!

Klachten?

Colofon

Voor meer informatie kunt u terecht bij SPF Beheer.
SPF Beheer verzorgt de uitvoering van de pensioenregeling en beheert het vermogen van Stichting
Spoorwegpensioenfonds.

Het bestuur van het pensioenfonds en SPF Beheer
doen er alles aan de pensioenregeling zo goed en
zorgvuldig mogelijk uit te voeren. Toch kan het
voorkomen dat u een klacht heeft. Hebben wij u niet
correct behandeld, dan kunt u een klacht indienen
bij de klachtencommissie van SPF Beheer bv. Dat kan
schriftelijk of telefonisch.

Uitgave Stichting Spoorwegpensioenfonds
Redactie Cees Kemps, Tjitte Faber
Vormgeving Studio Guichard
Druk Drukkerij De Groot
Fotografie Ton Hendriks en anderen. © SPF Beheer bv

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

2

Traject+ januari 2019

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.

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.
Ga naar MijnSPF en vul uw e-mailadres in.
Vink ons aan op MijnOverheid.nl.

Vooraf

O

p 1 januari 2019 hebben we uw pensioen verhoogd met
0,64%. Dat was mogelijk doordat onze financiële positie in
2018 weer iets is verbeterd. We hebben er als bestuur voor
gekozen om de maximale indexatie toe te kennen die we
volgens de wettelijke regels mochten geven. Nadat we uw
pensioen in 2018 ook al gedeeltelijk hadden verhoogd, is dit opnieuw een
stap in de goede richting.

Kijk ook op onze website:
www.spoorwegpensioenfonds.nl

In dit nummer van Traject+ zetten we graag nog even de achtergronden
van ons indexatiebesluit voor u op een rij. En nu ik het toch over de inhoud
van dit nummer heb: zoals u van ons gewend bent, geven we ook aan het
begin van dit jaar weer een overzicht van de nieuwe percentages, bedragen en regels die van invloed zijn op uw inkomen. Wat is er veranderd in
uw pensioen? Hoe zit het met de AOW? En is er nog wat veranderd aan de
belastingtarieven? U leest het allemaal in Geld 2019!
We staan weer aan het begin van een nieuw jaar. Daarin gaat ongetwijfeld veel gebeuren rondom de pensioenen. Gaan de politiek en de sociale partners eindelijk knopen doorhakken over de toekomst van ons
pensioenstelsel? We blijven het met belangstelling volgen.
Als bestuur blijven we ons ook dit jaar sterk maken voor een solide financieel beleid. Wij realiseren ons heel goed dat we wat dat betreft een grote
verantwoordelijkheid dragen. Het gaat immers om úw pensioen.

Gerard Groten
Bestuursvoorzitter Spoorwegpensioenfonds
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indexatie

Weer indexatie dankzij
verder verbeterde
dekkingsgraad
Op 1 januari van dit jaar is uw pensioen verhoogd met 0,64%. Dat was
het maximale toegestane percentage dat wij op basis van de wettelijke
regels aan indexatie konden toekennen. Hoe zit dat precies? En wat zijn
de vooruitzichten voor de komende jaren?
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Uw pensioen omhoog met 0,64%

+

Uw pensioen is verhoogd
Het Spoorwegpensioenfonds probeert
uw pensioen ieder jaar mee te laten
groeien met de prijsstijgingen in Nederland. Dat noemen we indexatie. We
mogen uw pensioen verhogen als onze
financiële positie daar goed genoeg
voor is. Op 1 januari 2019 hebben we
uw pensioen kunnen verhogen met
0,64%. Dat was mogelijk omdat we er in
2018 weer wat beter voor zijn komen te
staan. Onze beleidsdekkingsgraad steeg
van 112,7% eind 2017 naar 115,5% eind
oktober 2018. Die laatste datum is het
meetpunt voor ons indexatiebesluit.

Hoe is het bestuur uitgekomen
op 0,64%?
Omdat onze beleidsdekkingsgraad
boven de wettelijke grens van 110% lag,
mochten wij uw pensioen indexeren.
Maar hoe komen we nu aan dat percentage? Ook dat is berekend op basis van
wettelijke regels. Het komt erop neer
dat we niet alle ruimte boven de 110% in
één keer mogen gebruiken voor indexatie. We moeten het spreiden over een
aantal jaren. Dat draagt eraan bij dat de
toegekende indexatie toekomstbestendig is. Volgens de wettelijke systematiek mochten we maximaal een verhoging van 44% van de prijsstijgingen
toekennen. In de meetperiode (1 oktober
2017 tot en met 30 september 2018) zijn
de prijzen gestegen met 1,47%. Dat is
vastgesteld door het Centraal Bureau
voor de Statistiek.

De prijsstijgingen bedroegen dus 1,47%
en 44% daarvan is 0,64%. Het bestuur
heeft, ook gezien de economische
verwachtingen, besloten dit maximaal
toegestane percentage ook daadwerkelijk toe te kennen.

Kan de gemiste indexatie later
gerepareerd worden?
Ja, als de financiële situatie van het
pensioenfonds erg goed is, kan in de
toekomst de gemiste indexatie worden
gerepareerd. Die houden we individueel
bij voor al onze deelnemers en pensioengerechtigden. We noemen dit uw
extra indexatieruimte. Wilt u weten wat
uw extra indexatieruimte is, kijk dan
op MijnSPF, uw persoonlijke pensioenarchief. Inloggen gaat veilig en gemakkelijk met uw DigiD.
Overigens: het kan alleen voor indexatie
die vanaf 2016 gemist is. Voor die tijd
had het Spoorwegpensioenfonds namelijk nog geen indexatiemaatstaf (nu is
dat dus: het volgen van de prijsstijgingen) en kon er formeel geen sprake zijn
van gemiste indexatie.

Wat zijn de verwachtingen voor
de komende jaren?
Het Spoorwegpensioenfonds voert een
solide financieel beleid. Het is onze
eerste verantwoordelijkheid om ervoor
te zorgen dat wij uw pensioen altijd
kunnen uitbetalen. Indexeren kan alleen
als onze financiële buffers groot genoeg
zijn. Voor het herstel van die buffers
zijn wij afhankelijk van de rente en de
beleggingsopbrengsten. De vooruitzichten daarvoor zijn onzeker. Wij verwachten dat als de huidige meerjarige
economische trend zich voortzet, wij
uw pensioen in de komende jaren weer
gedeeltelijk kunnen indexeren.
Het verlagen van uw pensioen is bij het
Spoorwegpensioenfonds op dit moment
niet aan de orde. Maar het kan ook
tegenzitten, bijvoorbeeld door tegenvallende beleggingsopbrengsten of door
een dalende rente. In dat geval kan ook
het Spoorwegpensioenfonds in de situatie terechtkomen dat de pensioenen
verlaagd moeten worden.

Wilt u weten wat uw extra indexatieruimte is? Kijk dan in MijnSPF.
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Het Spoorwegpensioenfonds is er in 2018 weer wat beter voor komen te staan.
Daardoor hebben we uw pensioen opnieuw iets kunnen verhogen. Maar onze buffers
zijn nog altijd niet groot genoeg voor volledige indexatie. Terwijl er wel veel geld in de
pensioenkas zit. Hoe kan dat? Het antwoord: we blijven als pensioenfonds nog steeds
veel last houden van de lage rente. We leggen u graag nog een keer uit hoe dat zit.

lage rente
uw pensioen heeft
er last van
6
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Dat wij de pensioenen nog niet volledig kunnen
indexeren, komt vooral door de lage rente.
hoe lager de rente, hoe meer we opzij moeten zetten voor de pensioenen

€ 1.000

bij een rente
van 10%

€ 1.100
pensioen

Dit moeten wij u
betalen op
1 januari 2020

Wat moeten
we dan nu in
kas hebben
voor dat
pensioen?

€ 1.080

bij een rente
van 2%

Er zit veel geld in de pensioenkassen

Maar de lage rente werkt tegen

Er zit in Nederland zo’n 1.400 miljard in de pensioenkassen. Dat is meer dan ooit. Ook het Spoorwegpensioenfonds heeft veel geld ‘in kas’. Op dit moment is dat zo’n
16,4 miljard. Ter vergelijking: vijf jaar geleden was dat nog
13 miljard. Die groei komt vooral door de positieve beleggingsopbrengsten. In de periode 2013 tot en met 2017
hebben we gemiddeld 7% rendement gehaald per jaar op
het pensioengeld (het exacte rendement over 2018 is nog
niet bekend).

Ondanks de stevig gevulde pensioenkas staan we er toch
niet goed genoeg voor. We mogen uw pensioen nog niet
volledig indexeren. Dat komt vooral door de lage rente. Bij
een lage rente moeten wij meer geld in kas hebben voor
de pensioenen. Volgens de wettelijke regels moeten wij er
namelijk van uitgaan dat het pensioengeld tot in lengte
van jaren met de huidige (lage) rente aangroeit. Dat
scheelt enorm in onze dekkingsgraad.

Hoe zit dat met de rente?
Een pensioenfonds moet berekenen
hoeveel geld er nu in kas moet zijn om
alle pensioenen nu en in de toekomst
uit te betalen. Dat noemen we: onze
pensioenverplichtingen. Dat moeten we
doen met een zogenaamde risicovrije
rekenrente. Deze rente is een afgeleide
van de marktrente voor beleggingen
met een (zeer) laag risico. De Nederlandsche Bank stelt de rekenrente vast. Een
simpel voorbeeld maakt duidelijk wat
voor ons het verschil is tussen een lage
en hoge rente.

Stel wij moeten u over een jaar 1.100
euro aan pensioen uitbetalen. Hoeveel
moeten we dan nu in kas hebben? Bij
een rente van 2% is dat bijna 1.080 euro;
bij een rente van 10% is dat 1.000 euro.
Wij berekenen de pensioenen over een
zeer lange periode. En dan heeft een
klein verschil in de rentestand enorme
gevolgen voor onze dekkingsgraad. Voor
het Spoorwegpensioenfonds geldt dat
als de rente met 1% daalt, de waarde
van onze verplichtingen stijgt met 19%.

Wanneer gaat de rente weer
omhoog?
Er zijn op dit moment geen duidelijke
aanwijzingen dat de rente snel weer zal
gaan stijgen. Zolang de rente laag blijft,
zal het voor pensioenfondsen lastig
blijven om weer voldoende financiële
buffers te krijgen en de pensioenen weer
volledig te kunnen indexeren.
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geld 2019

Bedragen en percentages van
pensioenfonds tot belastingdienst
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G€LD 2019
spoorwegpensioenfonds
Pensioen
Het bestuur van het Spoorwegpensioenfonds heeft
besloten om uw pensioen per 1 januari 2019 te
verhogen. Uw brutopensioen stijgt met 0,64% ten
opzichte van 2018. Netto kunnen er verschillen zijn
door andere inhoudingen (belastingtarieven, bijdrage
zorgverzekering e.d.).

Invaliditeitspensioen
Het invaliditeitspensioen kan wijzigen als gevolg van
de wettelijke wijzigingen van de WAO/WIA.
Dit verschilt per deelnemer en is afhankelijk van uw
persoonlijke situatie. Als uw invaliditeitspensioen
gewijzigd is, heeft u daar in januari 2019 een brief
over gekregen.

De Anw-compensatie stijgt
De compensatie-uitkering van de Anw bedraagt in
2019 maximaal € 10.361 bruto per jaar. De uitkering is
bedoeld voor partners van overleden deelnemers/
gepensioneerden die jonger zijn dan de AOW-leeftijd
en geen (of geen volledige) Anw-uitkering van de
overheid ontvangen.

Woont u in het buitenland?
Vanaf 1 januari passen wij geen loonheffingskorting
meer toe als u als gepensioneerde niet in Nederland
woont. Uw uitkering wordt dan iets lager. Indien van
toepassing kunt u de te veel betaalde loonbelasting
via uw aangifte inkomensbelasting of voorlopige aanslag inkomstenbelasting terugkrijgen.

betaaldata
Voor 2019 zijn de betaaldata:
vrijdag 25 januari
dinsdag 26 februari
dinsdag 26 maart
vrijdag 26 april
vrijdag 24 mei
woensdag 26 juni

vrijdag 26 juli
vrijdag 23 augustus
donderdag 26 september
vrijdag 25 oktober
dinsdag 26 november
woensdag 18 december

overheid
AOW
Getrouwd/samenwonend: € 10.339 per persoon.
Alleenstaand: € 15.156. De bedragen zijn bruto per
jaar en gelden bij een volledige AOW.
Meer informatie over de AOW vindt u op www.svb.nl.

Anw
Nabestaanden jonger dan de AOW-leeftijd die aan
de voorwaarden voldoen: maximaal € 15.495,96 bruto
per jaar.

WAO/WIA
De WAO/WIA-uitkeringen zijn gestegen ten opzichte
van 1 januari 2018. Het maximum
dagloon van de WAO/WIA is € 214,28 en het
maximum WAO/WIA-loon € 55.927,08.

Bijdrage zorgverzekering
De inkomensafhankelijke bijdrage voor de
zorgverzekering is: 5,70%.
De nominale premies zijn ook gewijzigd. Deze premies
verschillen per zorgverzekeringsaanbieder. Wisselt u
per 1 januari 2019 van zorgverzekeraar? Dan heeft dat
invloed op de betaling van uw premie. Het kan zijn
dat uw premie in januari nog niet (juist) wordt
ingehouden op uw pensioen of dat zij onterecht wél
wordt ingehouden. In februari herstellen wij dit.
U hoeft zelf niets te doen.
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) en SPF Beheer
houden op uw pensioen de inkomensafhankelijke
bijdrage voor de zorgverzekering in. In 2019 betaalt u
die bijdrage over maximaal € 55.927. Als uw inkomen
(uw AOW plus pensioen) boven dit bedrag uitkomt,
kan het zijn dat er te veel is ingehouden.

Traject+ januari 2019
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belastingdienst
Belastingtarieven box 1
Jonger dan AOW-leeftijd
t/m € 20.384		
tussen € 20.384 en € 34.300
tussen € 34.300 en € 68.507
€ 68.507 en meer		

36,65%
38,10%
38,10%
51,75%

AOW-leeftijd en ouder
t/m € 20.384
tussen € 20.384 en € 34.300*
tussen € 34.300* en € 68.507
€ 68.507 en hoger		

18,75%
20,20%
38,10%
51,75%

*Bent u geboren vóór 1 januari 1946, dan is dit € 34.817.

Al uw inkomsten worden belast in box 1. Het gaat
dan bijvoorbeeld om uw Spoorwegpensioen, uw AOW
of Anw, uw WAO- of WIA-uitkering en ook eventuele
lijfrente-uitkeringen. Let op! Deze tarieven gelden voor
het jaar 2019. U kunt ze dus niet gebruiken voor uw
belastingaangifte over 2018.

vastgesteld op € 1.596. Het verzamelinkomen is het
totaal van uw inkomsten en aftrekposten uit de
3 boxen, zonder eventuele verrekenbare verliezen over
vorige jaren. U krijgt de ouderenkorting automatisch als
u aangifte doet.

De alleenstaande-ouderenkorting: € 429
U krijgt de alleenstaande-ouderenkorting als u in het
jaar van aangifte een AOW-uitkering voor een alleenstaande krijgt of er recht op hebt. U krijgt deze korting
ook als u geen of een gedeeltelijke AOW-uitkering
krijgt, omdat u vóór uw AOW-leeftijd buiten Nederland
woonde of erkend gemoedsbezwaarde was.
Woont u niet samen op hetzelfde adres, bijvoorbeeld
omdat één van u beiden in een verpleeghuis of verzorgingshuis is opgenomen? En krijgt u beiden een AOWuitkering voor alleenstaanden? Dan krijgt u beiden de
alleenstaande-ouderenkorting.

De vermelde bedragen en percentages hebben we
doorgekregen van de desbetreffende instanties. Voor de
correctheid ervan dragen wij geen verantwoordelijkheid.

Heffingskortingen
De SVB houdt bij de uitbetaling van de AOW of Anw
rekening met de volgende kortingen:

De algemene heffingskorting:
Jonger dan AOW-leeftijd
Vanaf AOW-leeftijd:

maximaal € 2.477
maximaal € 1.268

De ouderenkorting: € 1.596
Vanaf 1 januari 2019 verandert de berekening van de
ouderenkorting. De ouderenkorting wordt inkomensafhankelijk afgebouwd. Op basis van de voorlopige
cijfers wordt vanaf een verzamelinkomen van € 36.783
de ouderenkorting met 15% afgebouwd tot nul.
Tot een verzamelinkomen van € 36.783 krijgt u de
volledige ouderenkorting. Die is voor 2019 voorlopig
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contributies en vervoer
Contributies
BGV (gepensioneerden)
BGV (weduwen)
NVSP*

€ 1,60 per maand
€ 1,25 per maand
€ 1,00 per maand

* (Nederlandse Vereniging van Spoorweg Philatelisten)

Vervoersbewijs NS
Voor informatie over vervoersfaciliteiten kunt u
mailen naar po@launch-bpo.com of bellen met
(085) 0402 402

G€LD 2019
voorkom terugbetalen!

Laat het ons weten als
er iets bij u verandert
Verandert er iets aan uw persoonlijke situatie?
Als dat zo is, dan kan dat leiden tot een hoger of
lager pensioen. Laat ons dat dan direct weten.
Daarmee voorkomt u dat we u te veel of onterecht
pensioen betalen. U bent namelijk verplicht dat
terug te betalen.

Om welke wijzigingen gaat het?
n
n

n

U gaat trouwen, samenwonen of scheiden
Er verandert iets in de mate van uw arbeidsongeschiktheid
Er wijzigt iets in de toekenning van uw
Anw-uitkering of AOW.

Hoe geeft u de wijziging door?
U stuurt ons een kopie van de WAO- of WIAbeslissing van het UWV of de SVB-beslissing over
uw Anw-uitkering of uw AOW. Wij ontvangen namelijk
geen gegevens over uw AOW of Anw van de Sociale
Verzekeringsbank. Daarom zijn wij afhankelijk van
de informatie die u ons geeft. Vermeld bij correspondentie altijd uw referentienummer van het
Spoorwegpensioenfonds.

TIP

Te weinig inhoudingen
in 2018?
Het kan zijn dat er in 2018 te weinig belasting en
premie op uw inkomen is ingehouden. Dat is het geval
als uw totale inkomen meer is dan € 20.142, maar
elke uitkering apart binnen de eerste schijf valt. Hoe
komt dat? U ontvangt uw inkomsten van verschillende
uitkeringsinstanties, waaronder SPF Beheer en SVB of
UWV. Die instanties zijn verplicht belasting en premies
in te houden zonder rekening te houden met uw
andere inkomsten. Als dit voor u geldt, dan zult u
bij uw belastingaangifte merken dat u dient bij te
betalen.

Premies bijdrage ZVW
Over de premie Zorgverzekeringswet ontvangen we regelmatig vragen. Het gaat dan met
name om gepensioneerden van wie het pensioen gedurende het kalenderjaar verandert.
Het Spoorwegpensioenfonds houdt over uw pensioen
5,70% aan inkomensafhankelijke bijdrage in voor de zorgverzekering. We doen dat over een maximumpensioen van
€ 55.927 op jaarbasis in 2019. De premie wordt maandelijks ingehouden, tot het maandmaximum van € 265,65.
Is uw pensioen hoger, dan houden we daarover geen
premie in, maar wij zijn wel verplicht alvast wat premie

te reserveren. Als in de loop van het jaar uw Spoorwegpensioen lager wordt, dan houden we vanaf dat
moment de te weinig ingehouden premie wel in. U
merkt dat de inhouding per maand kan verschillen,
maar uiteindelijk leidt dit ertoe dat we aan het eind
van het jaar precies genoeg premie hebben ingehouden als wettelijk verplicht is.

Traject+ januari 2019
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Pensioen en overlijden

Nabestaandenpensioen:
goed geregeld
Als gepensioneerde bij het Spoorwegpensioenfonds ontvangt u de rest van uw leven
maandelijks pensioen van ons. En als u overlijdt, krijgen uw partner en kinderen tot 21 jaar
meestal ook een pensioen van ons. In zo’n moeilijke periode komt er een hoop af op de
nabestaanden. Het verdriet, het regelen van de uitvaart en wat niet al meer. Goed om te
weten dat er rondom het pensioen weinig geregeld hoeft te worden – dat doen wij. Er zijn
een paar dingen die uw nabestaanden moeten weten. We zetten ze graag even op een rij.
Wie geeft het overlijden aan
ons door?

U woont in Nederland
Uw gemeente geeft het aan ons door
als u bent overleden. Wij controleren
dan of uw partner en kinderen recht
hebben op pensioen. Als dat zo is,
sturen wij uw partner een brief met een
aanvraagformulier. Daarmee kan hij of
zij partnerpensioen aanvragen en ook
wezenpensioen voor uw kinderen. Het
is belangrijk dat hij of zij het formulier
zo snel mogelijk naar ons terugstuurt.
Zodra wij het formulier ontvangen, gaan
we tot betaling over.
U woont in het buitenland
Als u in het buitenland woont, geeft uw
gemeente uw overlijden niet aan ons
door. Dat moeten uw nabestaanden zélf
doen. Daarvoor sturen ze ons een kopie
van uw overlijdensakte. Daarna sturen
wij hen het aanvraagformulier voor
partner- en wezenpensioen toe.

nabestaandenpensioen: voor wie?
Er zijn twee soorten nabestaandenpensioen: partnerpensioen en wezenpensioen.

Het partnerpensioen
is de levenslange maandelijkse uitkering van het pensioenfonds voor uw partner. Dit kunnen zijn:
n degene met wie u getrouwd was of een geregistreerd
partnerschap had;
n de partner met wie u samenwoonde en die als partner
is erkend door het pensioenfonds.
Let op: als u na uw volledige pensionering bent gaan

Wanneer krijgen mijn partner
en kinderen pensioen?
Uw partner en kinderen ontvangen voor
het eerst een uitkering op de eerste dag
van de maand volgend op de maand
waarin u bent overleden. Daarvoor
moeten wij wel het aanvraagformulier
op tijd hebben ontvangen. Als uw nabestaanden het aanvraagformulier later
insturen, maken wij het geld later (maar
wel met terugwerkende kracht) aan hen
over. Uw ouderdomspensioen wordt
voor het laatst uitbetaald in de maand
waarin u overlijdt. Als de betaaldatum
al voorbij is, dan volgt er nog een maand
extra betaling van het ouderdomspensioen.

Belangrijk om te weten:
eenmalige uitkering
Uw partner heeft naast het partnerpensioen mogelijk ook recht op een

TIP
Het is belangrijk dat uw nabestaan-

trouwen of samenwonen, is er voor die partner geen
partnerpensioen.

Het wezenpensioen
is een maandelijkse uitkering van het pensioenfonds voor
kinderen tot 21 jaar. Wilt u weten om wat voor bedragen
het gaat? Op uw pensioenoverzicht en in MijnSPF ziet u
de hoogte van het partner- en wezenpensioen.

eenmalige overlijdensuitkering van het
Spoorwegpensioenfonds. De hoogte
hiervan is gelijk aan drie keer het bruto
pensioen dat u ontving in de maand van
uw overlijden. Dit bedrag vindt u terug
op de pensioenspecificatie. Wij houden
op de overlijdensuitkering geen loonheffing of premies in. De overlijdensuitkering maken wij rechtstreeks over aan
uw nabestaande op het bij ons bekende
rekeningnummer. Hij of zij ontvangt
ongeveer drie maanden na het overlijden de jaaropgave. Die is nodig voor de
belastingaangifte.

Heeft uw partner recht op
Anw-compensatie?
Als uw partner nog geen AOW ontvangt,
is het verstandig voor hem of haar om
zo snel mogelijk na uw overlijden een
Anw-uitkering aan te vragen bij de
Sociale Verzekeringsbank. Als de SVB
besluit dat er geen recht is op Anw,
kan uw partner bij ons recht hebben
op Anw-compensatie. Om die aan te
vragen moet hij of zij een kopie van
de SVB-beslissing aan ons sturen of
mailen.

executeur
testamentair?
Voor degene die u in uw testament
heeft aangewezen om uw laatste
zaken te regelen, de executeur
testamentair, is het handig om
rechtstreeks informatie van ons te
ontvangen. Dat kan. Hij of zij stuurt
ons dan een ingevuld formulier
‘Machtiging correspondentie’ toe,
vergezeld van het deel van het
testament met de aanwijzing en een
kopie van uw legitimatiebewijs.
Het formulier ‘Machtiging correspondentie’ staat op onze website
www.spoorwegpensioenfonds.nl.

Heeft u een ex-partner?
Als u eerder getrouwd bent geweest of
een geregistreerd partnerschap had, is bij
de scheiding een deel van het partnerpensioen gereserveerd voor uw ex-partner(s).
Wij nemen na het overlijden zo snel
mogelijk contact met hen op.

den het aanvraagformulier zo snel
mogelijk ingevuld en ondertekend
aan ons opsturen. Als wij het formulier hebben ontvangen, gaan wij tot

Heeft u nog vragen?

uitbetaling over.

Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.

update financieel

Beleidsdekkingsgraad eind november 2018: 115,5%

Eind november 2018 bedroeg onze
beleidsdekkingsgraad 115,5%. Dat betekent dat er voor iedere euro aan pensioenverplichtingen in werkelijkheid ruim
€ 1,15 in kas is. Daarmee staan we er nog
wat beter voor dan aan het begin van
2018, toen onze beleidsdekkingsgraad
112,7% was. Bij het ter perse gaan van dit
blad was de beleidsdekkingsgraad van
eind december nog niet bekend.

Ontwikkeling beleidsdekkingsgraad
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Hoe staat het Spoorwegpensioenfonds er
financieel voor? Dat kunt u zien aan onze
beleidsdekkingsgraad. Hoe hoger die is,
des te beter staan we ervoor.

boven vereist vermogen

tussen minimaal vereist en vereist vermogen

onder minimaal vereist vermogen

Wilt u onze financiële situatie op de voet volgen? Ga dan naar www.spoorwegpensioenfonds.nl voor de
meest actuele stand van onze dekkingsgraad.

de wereld in cijfers

20,63 67+3 118
De levensverwachting van 65-jarige
Nederlanders neemt al sinds 1950 toe.
Destijds leefden 65-jarigen gemiddeld nog 14,3 jaar. Sindsdien is dat fors
gestegen. Het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) verwacht nu dat in 2024
de levensverwachting voor 65-jarigen
20,63 jaar zal zijn.

95

Volgens het RIVM kan in het meest
extreme scenario de levensverwachting
bij geboorte in 2040 oplopen tot 95 jaar.
Erg waarschijnlijk is dat overigens niet.
In het meest waarschijnlijke scenario
mag men gemiddeld rekenen op 86 jaar.
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De verwachting van het CBS wordt onder
meer gebruikt voor de vaststelling van
de toekomstige AOW-leeftijd. De AOWleeftijd is vanaf 2022 namelijk gekoppeld
aan de ontwikkeling van de levensverwachting. Voor 2022 was de AOW-leeftijd al bepaald op 67 jaar en drie maanden. Omdat in de laatste prognoses de
levensverwachting minder snel stijgt, is
inmiddels besloten de AOW-leeftijd in
2023 en 2024 niet verder te verhogen.

cbs

In 2017 woonden er volgens het CBS 118
honderdplussers in Rotterdam, daarmee
de stad met de meeste supersenioren in
Nederland. Op twee staat Den Haag met
109 en op drie Amsterdam met 88.

1600

Op dit moment wonen er in Nederland
zo’n 1.600 mensen van honderd jaar en
ouder. Naar verwachting zal dat aantal
snel oplopen.

na de trein

Luca Coletto (1944), werkte in de revisiewerkplaats
van de NS in Amsterdam

‘I

k ben geboren in Zuid-Italië in een dorpje dichtbij
Bari. We verhuisden naar een ander dorp aan de
Adriatische zee, waar mijn vader kapper was, en
daarna naar Rome. Daar heb ik als jonge man leren
lassen en voor verschillende bazen gewerkt. Maar
dat waren vaak kleine bedrijfjes, niet zo stabiel. Bovendien
vond ik Rome een stad voor acteurs en actrices, niet voor een
stoere jongen die van voetbal hield. In die tijd, ik spreek over
1967, gingen veel Italianen naar het buitenland. Ik wilde dat
ook wel. Ik kreeg toen een contract aangeboden voor één jaar
om te werken op de NDSM-werf in Amsterdam Noord. Daar
ging ik toen in mijn eentje naartoe. Ik was jong en had niets
te verliezen.’
‘Ik heb zo’n vijf jaar op de werf gewerkt, tot 1975. Lasser zijn
in de scheepsbouw is zwaar werk. Veel buiten ook. En je had
toen nog hele strenge winters. Ik heb toen gesolliciteerd bij
NS voor een baan in de revisiewerkplaats passagierstreinen
in Amsterdam. Het leek me heel goed om bij een staatsbe-

drijf te werken. Dat gaf zekerheid. Ik werkte aan de reparatie
van treinstellen, vooral de mechanische, pneumatische en
hydraulische systemen. Ik heb veel geleerd in die tijd. Toen en
later heb ik ook allerlei opleidingen als lasser gevolgd. Ik heb
de meeste lasdiploma’s van iedereen. Na vijf jaar NS ben ik
bij Fokker gaan werken als gereedschapmaker en lasser. Ook
mooi werk, dat ik een jaar of twintig heb gedaan. Toen ging
Fokker reorganiseren. Daarna heb ik nog allerlei banen gehad,
in alle soorten en maten, ook als uitzendkracht.’
‘Ik ben precies op mijn 65ste met pensioen gegaan. Ik ben
getrouwd geweest en heb twee zonen van in de veertig. Nu
woon ik alleen. Het leven is niet altijd even vriendelijk voor je.
Maar ik heb veel om handen. Er valt altijd wel wat te repareren
in mijn huis. En er is veel werk in de tuin. Als jongen kon ik al
goed tekenen. Ik heb twee jaar op de kunstacademie gezeten,
maar toen gingen we verhuizen en ben ik gestopt. Ik ben altijd
kunst blijven maken. Maar gek genoeg kom ik daar nu niet
meer zoveel aan toe. Ik heb het gewoon te druk.’

‘ Ik ben altijd kunst blijven maken. Maar gek genoeg kom ik daar
nu niet meer zoveel aan toe. Ik heb het gewoon te druk.’
Traject+ januari 2019
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Kiest u ook
voor gemak?
Er is een plek waar u alles over uw pensioen van het
Spoorwegpensioenfonds kunt vinden. Komt u er ook eens
kijken? U zult zien hoe makkelijk en overzichtelijk het is. En u
hoeft er uw stoel niet voor uit.
Waar die plek is? U vindt hem op uw computer, tablet of zelfs op uw smartphone.
Ga naar MijnSPF via www.spoorwegpensioenfonds.nl. U hoeft alleen maar even in te
loggen met uw DigiD.
En als u er dan toch bent, laat dan even uw e-mailadres achter in MijnSPF. En vink ons
aan in MijnOverheid.nl. Dan kunnen we het u laten weten als er iets nieuws voor u klaarstaat in MijnSPF.

MijnSPF: uw pensioen op z’n makkelijkst

