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Jouw nieuwe pensioenregeling bij SPNG

Door de nieuwe regels voor pensioen bouw je voortaan een 

 persoonlijk pensioenkapitaal op. Je ziet duidelijk hoeveel geld jij 

en je werkgever in je pensioenpot stoppen en hoe snel dit bedrag 

groeit. Hoeveel pensioen je krijgt als je stopt met werken, staat 

niet van tevoren vast. Je pensioen beweegt. Het kan  sneller 

omhoog als het goed gaat met de economie. Maar kan ook 

omlaag gaan als het slechter gaat. De regels zorgen er wel voor 

dat de bewegingen niet te groot worden. De risico’s van een 

hogere levensverwachting, overlijden en arbeidsongeschiktheid 

worden met elkaar gedeeld.

De Wet toekomst Pensioen (hierna WTP) is nog in voorbereiding. 

De bedoeling is dat de nieuwe regels ingaan per 1 juli 2023. SPNG 

heeft gekozen om voor de invoering van de WTP nog een leef

tijdsafhankelijke premieregeling in te voeren. Dit betekent dat de 

premie die je werkgever betaalt hoger wordt als je ouder wordt. 

Door nu al voor deze regeling te kiezen kan deze regeling ook in 

de toekomst als overgangsregeling blijven bestaan. De verwachte 

pensioenuitkomsten blijven daardoor zo dicht bij de regeling die 

de werkgever tot en met 2022 had. Na invoering van de WTP zijn 

alleen nog leeftijdsonafhankelijke premieregelingen toegestaan.

Per 1 januari 2023 krijg je een nieuw pensioen bij pensioenfonds SPNG. Dit heeft je werk-
gever voor jou geregeld. Met deze regeling is je pensioen voorbereid op de toekomst. Het 
pensioen dat je tot en met 2022 bij SPNG hebt opgebouwd blijft gewoon staan. Daar 
hoeven jij en je werkgever geen premie meer voor te betalen. In deze folder lees je meer 
over je nieuwe pensioenregeling.

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

• Ga je met pensioen? Dan krijg je ouderdomspensioen. Dat 

ouderdomspensioen ontvang je als je 67 jaar wordt.

• Kom je te overlijden? Dan krijgt je partner nabestaanden

pensioen en krijgen je kinderen wezenpensioen.

• Word je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Je blijft pensioen 

opbouwen als je door arbeidsongeschiktheid (gedeeltelijk) niet 

meer kunt werken. SPNG betaalt hiervoor de premie.

Wil je precies weten wat je in onze pensioenregeling krijgt? 

Bekijk dan het pensioenreglement. Dat vind je op de website. 

 

Jouw werkgever kan in deze pensioenregeling een aantal 

keuzes maken. Deze keuzes vind je terug op het Uniform 

Pensioenoverzicht (UPO) dat je elk jaar van ons ontvangt.  

Je kunt deze keuzes ook opvragen bij je werkgever.

Hoe is je pensioen geregeld? 

Je bouwt op 3 manieren pensioen op:

 AOW. Dit pensioen krijg je van de overheid als je in 

Nederland gewoond of gewerkt hebt. Elk jaar dat je in 

Nederland woont bouw je 2% aan AOWrecht op. Je 

ontvangt volledige AOW als je 50 jaar in Nederland hebt 

gewoond. Op www.svb.nl lees je meer over de AOW.

 Pensioen bij SPNG. Je bouwt pensioen op via je werkgever 

vanaf 21 jaar.

 Pensioen dat je zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente 

of banksparen.

Iedere maand wordt premie gestort op je persoonlijke 

 pensioenbeleggingsrekening. Het kapitaal op je pensioen

beleggingsrekening wordt voor jou belegd. Dat gebeurt volgens 

een door SPNG vastgestelde beleggingsmix in een aandelenfonds 

en obligatiefonds. Met het kapitaal koop je op pensioendatum 

het door jouw gewenste pensioen aan. Dit noemen we een 

 beschikbare premieregeling (DCpensioenregeling).

Je premie wordt vastgesteld over een deel van je jaarlijkse 

 brutoloon. Dat gaat niet over het hele loon. We houden  namelijk 

rekening met de AOW. Het deel van je loon waarover geen 

beschikbare premie wordt vastgesteld noemen we franchise. 

De standaard franchise in 2023 is € 17.158. Je werkgever kan 

gekozen hebben voor een lagere franchise. Over het brutoloon 

verlaagd met de franchise wordt de premie vastgesteld. 

Je werkgever betaalt de premie voor je pensioen. Je draagt hier 

mogelijk aan bij door de betaling van een werknemerspremie. 

Deze wordt ingehouden op je loon. Vraag bij je werkgever na 

 hoeveel jij betaalt en hoeveel je werkgever betaalt. De premie 

die je (eventueel) zelf betaalt, vind je terug op je loonstrook.
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Wanneer moet je in actie komen? 

• Verander je van baan? Je kunt je eerder opgebouwde 

 pensioen meestal meenemen naar de pensioenuitvoerder 

van je nieuwe werkgever.

• Ga je trouwen of samenwonen? Als je trouwt in Nederland, 

krijgen wij bericht van je gemeente. Je partner is dan 

 automatisch bij ons aangemeld voor nabestaandenpensioen. 

Trouw je in het buitenland en/of woon je in het buitenland, of 

ga je samenwonen, geef dat dan aan ons door zodat we je 

partner kunnen registreren bij SPNG.

• Ga je scheiden of eindigt het samenwonen? Geef bij het 

pensioenfonds door wat de verdeling is die je met je partner 

hebt afgesproken.

• Ga je verhuizen? Als je in Nederland  verhuist 

krijgen wij dat door van de gemeente. Als 

je naar het buitenland verhuist, geef dan de 

 verhuizing aan ons door.

• Krijg je kinderen? Deze zijn automatisch 

meeverzekerd voor het wezenpensioen.

• Ga je met onbetaald verlof? Maak  afspraken 

met je  werk gever over de maandelijkse 

 pensioenopbouw tijdens je verlof.

• Ga je met pensioen? Je wordt tijdig door SPNG benaderd 

over de verschillende keuzemogelijkheden op pensioen

datum. Als je eerder met pensioen wilt, stem dit dan eerst af 

met je  werkgever en daarna met SPNG.

Wil je meer weten over je pensioen?

Dat kan snel en makkelijk door te klikken op Mijn Pensioencijfers.

Op Mijn Pensioencijfers zie je de actuele hoogte van je pensioen

kapitaal en een indicatie van het pensioen dat je op pensioen

datum kunt aankopen bij verschillende economische scenario’s.  

 

De hoogte van je pensioen staat niet vast. Pas op de pensioen

datum heb je zekerheid over de hoogte van je pensioenuitkering. 

Je pensioenuitkering is namelijk afhankelijk van de hoogte van 

de ingelegde premies, het rendement op je beleggingen en het 

tarief dat gehanteerd wordt bij de aankoop van je pensioen op 

pensioendatum.

Wil je een totaal overzicht van je pensioenen, dus ook de 

 pensioenen die je ook bij eerdere werkgevers heeft opgebouwd, 

kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl. 

Op werkdagen van  
8.30 - 17.00 uur.  

T. 088 - 116 2445

Mail: spng@azl.eu 
Post: SPNG, Postbus 4471,  

6401 CZ Heerlen

www.spng.nl 


