
Geachte heer/mevrouw, 

Op 20 november 2019 heeft het bestuur van SPNG een besluit genomen over de premie 2020. 

De hoogte van de premie wordt beïnvloed door de marktrente. Een dalende rente maakt 

premiestijging noodzakelijk. Zoals u in de media hebt kunnen vernemen, is de marktrente in 2019 

sterk gedaald. Hierdoor is het bestuur van SPNG genoodzaakt om de pensioenpremie in 2020 te 

laten stijgen. Hoeveel precies wordt hieronder toegelicht. 

Vanuit het oogpunt van een evenwichtige belangenafweging voor werkgevers en werknemers 

heeft het bestuur gekozen voor twee wijzigingen per 1 januari 2020. Enerzijds gaat de actuariële 

(leeftijdsafhankelijke) premie omhoog. Anderzijds gaat het standaard opbouwpercentage 

ouderdomspensioen omlaag van 1,50% naar 1,33%. Op deze wijze worden de gevolgen voor 

SPNG van de daling van de rente en de stijging van de uitvoeringskosten evenwichtig verdeeld 

over de werkgever en de werknemers. De standaard franchise blijft per 1 januari 2020 � 17.158 en 

de pensioenrichtleeftijd blijft 67 jaar. 

Het bestuur van SPNG streeft naar een stabiele, marktconforme premie die voldoet aan de 

wettelijke vereisten. Het bestuur constateert dat het streven naar stabiliteit niet gerealiseerd is. De 

afgelopen vijf jaar is de premie namelijk gestegen en de opbouw gedaald. Het bestuur verwacht 

dat nieuwe wetgeving over de te hanteren marktrente deze tendens niet doorbreekt. Het bestuur 

zal in 2020 evalueren of de huidige pensioenregeling nog voldoet. 

De brief van minister Koolmees van 19 november 2019 is bij de besluitvorming meegewogen. Het 

bestuur van SPNG beschouwt de mogelijkheden die deze brief biedt aan noodlijdende 

pensioenfondsen om premiestijgingen en pensioenkortingen te voorkomen als een 

noodmaatregel. Deze brief geeft het bestuur geen aanleiding om tot andere besluitvorming te 

komen. Dit brengt SPNG namelijk verder af van de gewenste financiële stabiliteit en zorgt 

waarschijnlijk voor extra premiestijgingen in de nabije toekomst. 

Wat betekent dit voor u? 

De gevolgen van het premiebesluit 2020 zijn afhankelijk van de keuzes die u in het verleden hebt 

gemaakt. 

ADRES

Datum: 27 november 2019 Werkgevernummer: 259+ 

Onderwerp: Pensioenpremie en standaard opbouwpercentage in 2020 



Hebt u gekozen voor het standaard-opbouwpercentage ouderdomspensioen? 

!! De premie stijgt per 1 januari 2020 met ongeveer 12,2%. Of het precies met 12,2% stijgt, 

staat niet op voorhand vast. Er kunnen andere zaken wijzigen die ook invloed hebben op 

het premiebedrag. Bijvoorbeeld het maximum pensioengevend salaris, het niveau van de 

salarissen, of aantal en gemiddelde leeftijd van uw werknemers. 

!! De premiestijging voor u als werkgever wordt beperkt, omdat de deelnemers vanaf 1 

januari 2020 standaard minder (1,33%) opbouwen. 

!! Wij willen u erop wijzen dat u de verlaging van het opbouwpercentage met uw 

werknemers dient af te stemmen. 

!! Indien u een opbouwpercentage van 1,50% wilt handhaven, maak dat dan kenbaar aan het 

bestuursbureau van SPNG (zie hieronder). Hierdoor stijgt de door u te betalen 

pensioenpremie. 

Hebt u gekozen voor een hoger opbouwpercentage ouderdomspensioen? 

!! De feitelijke premie stijgt per 1 januari 2020 met ongeveer 24,4%. Of het precies met 

24,4% stijgt staat niet op voorhand vast. Er kunnen andere zaken wijzigen die ook invloed 

hebben op het premiebedrag. Bijvoorbeeld het maximum pensioengevend salaris, het 

niveau van de salarissen, of aantal en gemiddelde leeftijd van uw werknemers. 

!! De verlaging van het standaard opbouwpercentage ouderdomspensioen heeft geen effect 

op het pensioen van uw deelnemers. Voor hen blijft namelijk het hoger gekozen 

opbouwpercentage gelden. 

!! Indien u het opbouwpercentage ouderdomspensioen - na instemming van uw 

werknemers - zou willen verlagen, maak dit dan kenbaar aan het bestuursbureau van 

SPNG (zie hieronder). Hierdoor daalt de door u te betalen pensioenpremie. 

Wilt u het opbouwpercentage ouderdomspensioen aanpassen? 

SPNG biedt aangesloten ondernemingen de mogelijkheid om het opbouwpercentage (en 

eventueel andere parameters) per 1 januari 2020 aan te passen. Deze wijzigingen kunt u tot 31 

januari 2020 doorgeven. Indien u hierover meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met 

het bestuursbureau van SPNG (zie hieronder).  

Uw werknemers ontvangen aan het einde van het eerste kwartaal van 2020 informatie over de 

wijzigingen in de pensioenregeling van SPNG. Dan zijn al uw eventuele keuzes administratief 

verwerkt.  

Hebt u vragen? 

Het bestuur meent met deze beslissingen de belangen voor alle betrokkenen op een evenwichtige 

wijze te hebben meegenomen. Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen 

hebben, neem dan contact op met het bestuursbureau of raadpleeg onze website (www.spng.nl). 

Het bestuursbureau is bereikbaar via email info@spng.nl, of via telefoon 070 � 3490 746. Wij 

helpen u graag! 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur van Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel, 

_______________________ ______________________ 

Ivo Slikkerveer René van Diepen 

(werknemersvoorzitter)  (werkgeversvoorzitter)) 




