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U, uw werkgever en het
Spoorwegpensioenfonds
informatie over uw pensioen



Gefeliciteerd met uw nieuwe baan. 

Vanaf nu werkt u binnen de sector Spoorwegen. 

Binnen de bedrijfstak hebben we een eigen

pensioenregeling. Het Spoorwegpensioenfonds 

biedt u een goede en moderne pensioenregeling. 

SPF Beheer bv voert deze pensioenregeling uit

namens het Spoorwegpensioenfonds. 
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In deze brochure beantwoorden we  een paar belangrijke

vragen over uw  pensioen. Voor uitgebreidere informatie

verwijzen we u naar onze folderreeks. Deze kunt u downloaden

vanaf www.spoorwegpensioenfonds.nl.



U, uw werkgever en het

Spoorwegpensioenfonds

Ik heb een nieuwe baan in de bedrijfstak

Spoorwegen. Bouw ik nu vanzelf een

pensioen op?

Ja. Uw werkgever meldt u aan bij het

Spoorwegpensioenfonds. Dat betekent dat u pensioen 

krijgt als u later stopt met werken. Uw partner en

kinderen krijgen een pensioen als u overlijdt.

Moet ik verplicht meedoen?

Ja. De pensioenregeling is onderdeel van uw arbeids- 

voorwaarden. Uw werkgever meldt u automatisch aan.

Wat voor soort pensioenregeling krijg ik?

Ieder jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op. Het 

pensioen dat u zo opbouwt, is een optelsom van al die 

stukjes. Dit heet een middelloonregeling. Vanaf uw

pensioendatum ontvangt u dit pensioen zolang u leeft. 

Wat betaal ik voor mijn pensioen?

Voor alle deelnemers geldt een vaste kostendekkende 

pensioenpremie voor de jaarlijkse pensioenopbouw.

De hoogte van deze vaste kostendekkende pensioen-

premie en de daarbij behorende pensioenopbouw is 

afhankelijk van de door de werkgever gekozen variant 

in de pensioenregeling. Deze vaste premie is normaal 

gesproken voldoende. Is de vaste premie onvoldoende en 

heeft het Spoorwegpensioenfonds te weinig vermogen? 

Dan kan dat mogelijk in de uiterste situatie leiden tot 

vermindering van uw pensioenopbouw in enig jaar. Alle 

deelnemers en pensioengerechtigden lopen dit risico. 

Vraag aan uw werkgever welke variant van toepassing 

is. De uitleg van deze variant vindt u in het Pensioen 

1-2-3 op onze website en op MijnSPF. U vindt MijnSPF 

op www.spoorwegpensioenfonds.nl en logt in met uw 

DigiD.

Wanneer krijg ik meer informatie?

Binnen drie maanden na indiensttreding ontvangt u van 

ons een bevestiging van uw aanmelding bij het Spoor-

wegpensioenfonds. Dan krijgt u ook meer informatie 

over de pensioenregeling. Daarin staat hoe u uw partner 

bij ons aanmeldt en hoe u uw pensioen overdraagt naar 

ons. Op dat moment bent u bij ons bekend met uw eigen 

referentienummer.

Wat gebeurt er met mijn geld?

Zolang u nog geen pensioen ontvangt, beheert het

pensioenfonds uw pensioengeld. Dat doen wij door uw 

geld te beleggen. We doen dit op een verantwoorde 

manier en met zoveel mogelijk rendement. Verantwoord, 

omdat we straks uw pensioen willen uitbetalen. Veel 

rendement, omdat u het liefst doorleeft zoals u 

gewend bent. n
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dit kunt u zelf regelen:

1. Meld uw partner aan

 Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap is uw partner

 bij ons bekend en automatisch verzekerd voor het partner-

 pensioen. Woont u samen met uw partner, maar bent u niet 

getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan

 kunt u uw partner aanmelden bij SPF Beheer. Uw kinderen

 hoeft u niet aan te melden. 

2. Draag uw pensioen over naar het

 Spoorwegpensioenfonds

 Heeft u bij een andere werkgever en bij een ander pensioen-

fonds pensioen opgebouwd? Dan kunt u dit overdragen aan het 

Spoorwegpensioenfonds. Wij noemen dat waardeoverdracht. 

Als u bij ons een verzoek indient regelen wij het verder voor 

u. Voordat wij uw pensioen definitief overnemen, sturen wij u 

een offerte. U kunt dan op uw gemak beslissen of u het ook 

daadwerkelijk wilt. Met de pensioenvergelijker kunt u ook zelf 

pensioenregelingen met elkaar vergelijken. U vindt de

 pensioenvergelijker op onze website.



Uitgave:

Stichting Spoorwegpensioenfonds
januari 2020

Spoorwegpensioenfonds en SPOV gaan samen verder als Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer.

Meer weten? Kijk op www.railov.nl.

zo bereikt u ons

SPF Beheer

Postbus 2030

3500 GA UTRECHT

(030) 232 93 25 (van 9.00 tot 17.00 uur)

pensioenen@spfbeheer.nl

www.spoorwegpensioenfonds.nl

Spreekuur: van 10.00 tot 16.00 uur.

Arthur van Schendelstraat 850

3511 ML Utrecht


