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‘Financiële positie

‘Pensioenoverzicht is

van het fonds in 2012

voor mij aanleiding om

licht verbeterd’

naar mijn pensioen te kijken’
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Een kwartiertje
dat heel belangrijk
is voor uw
toekomst

Interview met controller Wouter Heijkoop

september 2013

Voorzitter Ivo Slikkerveer

over

Deelnemersraad:

‘Deelnemersraad is
voor bestuur een
belangrijk klankbord’

‘Als mede-voorzitter van het bestuur
ben ik uiteraard veel met het pen
sioenfonds bezig. Er dient zich bij
alle bestuursleden heel veel aan,
zeker in deze tijden. Je bent dus met
allerlei zaken tegelijk bezig. Dan is
het verfrissend als er een groep mensen is die vanuit het perspectief van
de werkende of gepensioneerde
deelnemer met je mee kijkt. Mensen
ook die met enige afstand hun
mening geven.’
Werknemersvoorzitter Ivo Slikkerveer
(van vakbond De Unie) is duidelijk over
de waarde die hij hecht aan de
Deelnemersraad (DR): ‘Dat is een
belangrijk klankbord voor het bestuur.’
Het bestuur zoekt twee nieuwe kandidaten om twee vrijgekomen plaatsen
namens werkende deelnemers te
bezetten. Dat gaat niet gemakkelijk.
Ivo Slikkerveer: ‘Ik begrijp dat wel.
Voor veel mensen is pensioen moeilijke
kost en laat ik het voorzichtig zeggen:
dat nodigt niet echt uit. Maar ik zou
nou juist dìe mensen wel willen
uitnodigen. Als u de krant leest en een

mening hebt over de situatie bij
pensioenfondsen. Als u wilt
meepraten, zet de stap, kom
meedoen. Wij helpen u als nieuw lid
van de Deelnemersraad bij het
inwerken. Belangstelling en motivatie
zijn belangrijker dan pensioenkennis.‘

Wat doet een lid van de
Deelnemersraad?
De Deelnemersraad van SPNG telt drie
tot zes leden. De leden vertegenwoordigen de werkende of de gepensioneerde deelnemers. Er zijn momenteel
voldoende leden namens de gepensioneerden, er worden nu twee nieuwe
leden gezocht om de werkende deelnemers te vertegenwoordigen. De raad
adviseert het bestuur. Dat gebeurt op
verzoek van het bestuur of op eigen
initiatief. De adviezen gaan onder
meer over wijzigingen in de pensioenregeling en over het beleggingsbeleid.
Zo is vorig jaar met de raad overlegd
over de versobering van de pensioenregeling per 2013. ‘Er is op tijd met
ons over de aanpassingen gesproken en
het is allemaal goed naar ons verwoord

en ook goed afgewogen’, zei toenmalig
DR-lid Harrie Elzebroek er over in de
vorige Pensioenkrant van SPNG. De
raad vergadert twee keer per jaar
samen met bestuur naast een aantal
overleggen in eigen kring.

Afspiegeling belangrijk
Op dit moment zijn in de
Deelnemersraad twee plaatsen vrij
voor vertegenwoordigers van de
werkenden. ‘De afspiegeling is belangrijk, net zo belangrijk als de samenstelling van het bestuur met leden
namens de werkgevers en namens de
vakbonden. Dus we zouden heel graag
zien dat we op korte termijn de open
plekken kunnen invullen. Dat helpt ook
de huidige leden van de
Deelnemersraad’, weet Ivo Slikkerveer.

Belangstelling?
Aanmelden of antwoord op uw vragen?
Bel Cynthia Lock van Pensioenfonds
SPNG: 070 – 349 07 46. Mailen kan ook:
info@spng.nl. 
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Financiële positie van het fonds
in 2012 licht verbeterd
De financiële positie van ons fonds is
in 2012 licht verbeterd. Dat is te
danken aan een goed rendement op
de beleggingen. Dit jaar is de finan
ciële positie tot nu toe vrijwel gelijk
gebleven.
Uit het jaarverslag over 2012 blijkt dat
de dekkingsgraad van het fonds uiteindelijk is uitgekomen op 103,6%, dat is
0,5% meer dan eind 2011. De dekkingsgraad is een percentage dat uitdrukt
hoe de financiële positie van het fonds
is. De dekkingsgraad toont de verhouding tussen vermogen en pensioenverplichtingen aan de deelnemers. Daarbij
is gekeken naar de marktwaarde. Hoe
hoger het percentage van de dekkingsgraad, hoe beter dat is. Over 2012 is bij
de berekening van de dekkingsgraad
rekening gehouden met het feit dat
SPNG de pensioenregeling had ondergebracht bij twee verzekeraars. Deze

hebben de waarde van het pensioen
gegarandeerd.

Maatregelen
Sinds dit jaar is SPNG zelf de pensioenregeling gaan uitvoeren omdat de
contracten met de verzekeraars
afliepen. Bij deze overstap waren
maatregelen nodig om het pensioenfonds stabiel en financieel gezond te
houden. Het pakket aan maatregelen
werd zo gekozen dat werkgevers en
werknemers elk een bijdrage leverden.
Uiteindelijk is de pensioenregeling iets
duurder geworden en versoberd. Deze
maatregelen hebben alleen gevolgen
voor pensioen dat vanaf 2013 wordt
opgebouwd.

Het volledige jaarverslag
vindt u op www.spng.nl. 

12,2% verdiend met beleggen
Het belegd vermogen van het fonds is
in 2012 gestegen van € 533,9 miljoen
naar € 598,9 miljoen. Die toename is

Vaak maar niet altijd pensioen
voor partner na uw overlijden
Het gebeurde in 2012 helaas 254 keer: een deelnemer van SPNG overlijdt.
Naast het verdriet is voor de nabestaande uiteindelijk ook belangrijk hoe het
financieel verder moet. Vaak helpt SPNG met een pensioen voor de achter
gebleven partner en voor eventuele kinderen. Vaak dus, maar niet altijd.
Pensioen voor uw partner en kinderen
is er als u overlijdt als deelnemer in de
SPNG-regeling en u aan de voorwaarden voldoet. We noemen in dit artikel
de belangrijkste:
• U bent getrouwd of u hebt uw partnerschap bij de gemeente geregistreerd of u woont samen. Trouwt u in
het buitenland? Meld het ons svp. Bij
trouwen in Nederland informeert uw
gemeente ons.
• Als u samenwoont, moet u uw partner hebben aangemeld bij SPNG en
moeten wij uw aanmelding hebben
geaccepteerd. Er gelden bij samen-

vooral het gevolg van de 12,2% rendement die werd behaald (2011: 1,5%).
Het fonds heeft gekozen voor een
‘solide en verantwoorde’ stijl van
beleggen. Rendement is bij dat beleid
belangrijk maar voorzichtigheid staat
voorop, aldus het bestuur in het jaarverslag over 2012.
Het belegd vermogen is nodig om de
pensioenverplichtingen aan de deel
nemers te kunnen blijven
betalen. De pensioenverplichtingen aan de
deelnemers in het
fonds stegen vorig jaar
van € 512,0 miljoen
naar € 533,8 miljoen.

wonen nog meer voorwaarden:
——U en uw partner wonen langer dan
zes maanden op hetzelfde adres en
u bent beiden op dit adres ingeschreven bij de gemeente.
——Als u korter dan vijf jaar samenwoont, dan moet u een notarieel
samenlevingscontract hebben. In
dit contract moeten afspraken
staan over uw pensioen.
——U en uw partner zijn geen familie
van elkaar in rechte lijn.
Voldoet u aan de voorwaarden dan kent
SPNG een partnerpensioen toe. Dat is

70% van het pensioen dat u tussen 2013
en uw pensioendatum zou hebben
opgebouwd bij SPNG. Uw partner
ontvangt het pensioen totdat uw partner overlijdt.
Hebt u kinderen? Dan komen zij na uw
overlijden ook in aanmerking voor een
zogeheten wezenpensioen. Er gelden
dezelfde voorwaarden als voor het
partnerpensioen. Het wezenpensioen
stopt als uw kind 21 jaar wordt. Een
studerend of arbeidsongeschikt kind
ontvangt wezenpensioen tot de leeftijd
van 27 jaar. Het wezenpensioen is 14%
van het ouderdomspensioen.

Meer weten?
U leest meer over dit onderwerp op
www.spng.nl. Vindt u daar uw
antwoord niet? U kunt ons elke werkdag
bellen tussen 8.30 en 17.00 uur,
045 - 5763 687. Mailen kan natuurlijk
ook: spng@azl.eu. 
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Wouter Heijkoop

‘Je ziet nu al dat de
pensioenwereld continu
in beweging is.’

‘Pensioenoverzicht is voor mij aanleiding om naar
mijn p
 ensioen te kijken’
‘Ik ben wel bezig met mijn pensioen.
Niet echt intensief, maar ik kijk wel
elk jaar op www.mijnpensioenoverzicht.nl naar mijn pensioen en dat
van mijn vrouw. Meestal als ik mijn
pensioenoverzicht krijg.’
Wouter Heijkoop (32) is controller bij
de groothandel Sacobel World Leather
Confections in Breda. Hij is bescheiden
als het om de inschatting van zijn
pensioenbewustzijn gaat. ‘Ik denk rond
de zeven’, zegt hij op de vraag welk
rapportcijfer hij zichzelf op dit vlak
zou geven.
Maar uit tal van onderzoeken blijkt dat
hij als 32-jarige meer dan gemiddeld
belangstelling heeft voor zijn pensioen.
Gangbaar is dat belangstelling voor
pensioen zich vanaf de leeftijd van
40 jaar manifesteert. De zeven op zijn
rapport zou dus heel goed een 8 mogen
zijn. ‘Het pensioenoverzicht is voor mij
aanleiding om naar mijn pensioen te
kijken. We willen dat straks ons huis
hypotheekvrij is en dat we dan goed

kunnen leven van ons gezamenlijk
pensioen. Met extra sparen voor mijn
pensioen ben ik nu nog niet echt bezig.
Er kan heel veel veranderen. Je ziet nu
al dat de pensioenwereld continu in
beweging is.’
Wat er zoal verandert, volgt hij via zijn
pensioenoverzicht, de Pensioenkrant
van SPNG en ‘af en toe’ (hij blijft
bescheiden) via een bezoek aan de
website van SPNG.

Werkhandschoenen
De zestien werknemers van Sacobel in
Breda importeren en verkopen
persoonlijke beschermingsmiddelen.
Het assortiment omvat werkhand
schoenen, regenkleding, werkkleding,
laskleding en veiligheidsschoenen. De
import gebeurt voornamelijk vanuit het
Verre Oosten, met de export bestrijkt
Sacobel zo’n 50 landen zowel binnen
als buiten Europa.
Vorig jaar was Wouter Heijkoop betrokken bij het overleg binnen Sacobel over
de veranderingen in de pensioenrege-

ling. ‘We hebben met het management
gekeken wat er ging veranderen en hoe
we de collega’s konden informeren.
Uiteindelijk is een voorlichter van SPNG
bij ons langs geweest om een presentatie te verzorgen. Die vertelde dat de
belangrijkste wijziging is dat je twee
jaar langer moet werken om hetzelfde
pensioenbedrag te halen als in de oude
regeling. De meeste mensen hadden
dat waarschijnlijk wel zien aankomen.
Het is een logisch gevolg van het feit
dat we allemaal ouder worden. Dat je
langer moet werken raakt mij niet zo,
voor mij is dat nog zo ver weg.’ 

Werknemer Wouter Heijkoop (32)
Is controller bij groothandel Sacobel in
Breda.
Interesses: (Natuur)fotografie, muziek.
Welk cijfer geeft u zichzelf voor
pensioenbewustzijn: ‘Ik geef mij zelf
een cijfer rond de 7.’
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Leeswijzer voor uw pensioenoverzicht 2013

Een kwartiertje dat heel
belangrijk is voor uw toekomst
Deze Pensioenkrant ontvangt u
samen met uw pensioenoverzicht.
Graag beantwoorden wij een aantal
veelgestelde vragen want wij vinden
het belangrijk dat u weet welk bedrag
aan SPNG-pensioen u zult ontvangen.

Dit overzicht lijkt heel veel op
het overzicht dat ik van een
ander fonds krijg. Hoe kan dat?
Net als andere pensioenuitvoerders
houden wij ons aan een landelijk
model: het uniform pensioenoverzicht
(UPO). Daardoor kunt u de bedragen in
de overzichten van andere pensioenen
bij elkaar optellen.

Wat kan ik met dit overzicht
doen?
U kunt nagaan of uw inkomen straks na
pensionering past bij uw wensen.
Bekijk wat u na pensionering ontvangt:
AOW, SPNG-pensioen en eventueel
ander (pensioen)inkomen of inkomen

uit vermogen. De website www.mijnpensioenoverzicht.nl laat zien wat u
aan AOW en pensioen nu hebt opgebouwd. Om die gegevens te kunnen
bekijken, hebt u een inlogcode van
DigiD nodig. Meer daarover leest u op
www.digid.nl. Controleer ook uw
persoonlijke gegevens op het
pensioenoverzicht van SPNG. Klopt er
iets niet? Meld het ons meteen. U kunt
ons elke werkdag bellen tussen 8.30 en
17.00 uur, 045 - 5763 687. Mailen kan
natuurlijk ook: spng@azl.eu.

Ik woon samen, waarom staat op
het overzicht mijn partner niet
vermeld?
Omdat wij dat alleen weten als u zelf
bij ons meldt dat u samenwoont. Dat
geldt overigens ook als u in het buitenland woont en daar samenwoont of
trouwt. Het aanmelden van uw partner
is erg belangrijk. Want alleen als uw
partner bij ons is aangemeld, ontvangt

Nieuwe website: de
gemakkelijke weg
naar pensioeninfo
Meer informatie die ook nog eens
gemakkelijker te vinden is. Met dat
oogmerk heeft SPNG de website
afgelopen jaar vernieuwd.
Bij het ontwikkelen van de site is
veel aandacht besteed aan het
gemak voor u als deelnemer.

Uw netto pensioen van straks,
nu al voor u te zien op internet
Met de DigiD-code, een gebruikersnaam en wachtwoord, kunt u inloggen op
www.mijnpensioenoverzicht.nl. U ziet daar het pensioen dat voor u geschat is
als uw situatie niet verandert.
De site is van de stichting
Pensioenregister. In deze stichting
werken pensioenfondsen, verzekeraars
en de Sociale Verzekeringsbank samen.
Als u bent ingelogd op de site ziet u
achter het tabblad ‘schatting netto’
het pensioen netto per maand. Hierbij
wordt uitgegaan van de regels van de
Belastingdienst die nu gelden. Die
regels kunnen later uiteraard anders
zijn. Dan wordt uw netto pensioen ook
anders.
Een van de pluspunten van deze site is
dat u een totaalplaatje ziet. Niet alleen

uw partner van SPNG een partner
pensioen als u overlijdt. Er gelden
voorwaarden. U leest er meer over in
het artikel op pagina 2 en op onze
website www.spng.nl. 

van het pensioen dat u opbouwt bij
SPNG. Ook pensioen dat u tegoed hebt
van andere pensioenfondsen of verzekeraars is te zien. En de AOW die u
straks kunt verwachten.
Normaal gesproken ziet u de stand van
zaken per 1 januari. Soms is de informatie actueler. Van welke datum uw
pensioeninformatie is, kunt u zien bij
de knop ‘stand per’.

De nieuwe site biedt u:
• alle informatie over één onderwerp bij elkaar;
• informatie die is ingedeeld naar
momenten in uw leven waarop het
belangrijk is om aan uw pensioen
te denken.
www.spng.nl

Colofon
Deze Pensioenkrant is een uitgave van Stichting
Pensioenfonds Nederlandse Groothandel (SPNG).

Tekst & vormgeving
AZL Marketing & Communicatie

Websites:
www.mijnpensioenoverzicht.nl
DigiD-code aanvragen? www.digid.nl
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