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Informatie voor deelnemers en gepensioneerden van Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel

Een pensioenfonds functioneert 
 beter als het wat groter is. Daarom 
is Stichting Pensioenfonds voor de 
 Nederlandse Groothandel (SPNG) 
 verheugd dat het gaat groeien. Per 
wanneer is nog niet helemaal zeker, 
maar SPNG heeft de intentie te 
 fuseren met Stichting Bedrijfstak
pensioenfonds voor de Groothandel 
in Vlakglas, de Groothandel in Verf, 
het Glasbewerkings en het 
 Glazeniersbedrijf (BPFV).

Een groter pensioenfonds betekent een 
bredere basis voor uw pensioen en 
biedt meer kansen om met beleggin
gen het kapitaal te laten toenemen. 
Het fonds kan dan ook efficiënter en 
relatief voordeliger bestuurd worden. 
Zo komt zoveel mogelijk geld ten 
goede aan uw pensioen.

Wanneer en met wie?
Sinds 2014 lopen er besprekingen met 
BPFV. In maart 2015 is een intentie
verklaring tot fusie getekend en de 
komende maanden wordt hard gewerkt 
aan de voorbereiding van de fusie. 
Wanneer de fusie een feit zal zijn, is 
nog niet precies bekend. Kijk op  
www.spng.nl voor het laatste nieuws.

Waarom BPFV?
BPFV wil dat de kosten per deelnemer 
lager worden, zodat er meer geld 
direct aan pensioen besteed kan 
worden. Dus soortgelijke motieven als 
SPNG heeft. Bovendien werkt BPFV 
voor de groothandel in vlakglas en voor 
de groothandel in verf. BPFV is hier
mee voor SPNG een logische partner.

Wat verandert er door de 
v oorgenomen fusie?

Uw pensioenregeling verandert niet
Wat er geregeld is voor uw pensioen, 
verandert niet door de fusie. U blijft 
op dezelfde manier pensioen 
 opbouwen als voorheen. De naam van 
het fonds verandert wel.
U zult na het bekend worden van de 
fusie zien dat de naam wijzigt in 
Pensioenfonds Groothandel. Deze 
naam gaat prijken op website, brieven, 
pensioenoverzichten en op alle andere 
zaken die u van ons krijgt.

Er komen twee keer zoveel 
deelnemers
Het aantal deelnemers verdubbelt 
globaal wanneer de voorgenomen fusie 
met BPFV een feit is.

De financiële situatie wijzigt niet 
per direct
We verwachten dat de financiële 
 situatie van het gefuseerde pensioen
fonds verbetert, maar op het moment 
van fusie zijn de dekkingsgraden van 
SPNG en BPFV gelijk. Om dat te 
 bereiken krijgen de deelnemers van 
het fonds dat er op de datum van de 
fusie het beste voor staat, een 
een malige verhoging van hun  pensioen.

U stelt uw vragen op het bekende 
adres
Hebt u vragen over uw pensioen of 
over SPNG, dan kunt u hiervoor bellen 
naar het vertrouwde telefoonnummer: 
045 – 5763 687. U kunt ook emailen 
naar spng@azl.eu.

Meer weten over de 
 voorgenomen fusie?
Houd onze website in de gaten:  
www.spng.nl. Daarop leest u het 
 laatste nieuws en daar publiceren 
wij zo spoedig mogelijk de datum 
waarop SPNG en BPFV werkelijk gaan 
 fuseren. 

SPNG gaat groeien:  
voorgenomen fusie met 
BPFV nadert
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Pensioen stijgt per 

1 januari 2015 

met 0,89%
Het bestuur heeft besloten per 

1 januari 2015 het herverzekerde 
pensioen te verhogen met 0,89%. 

Het gaat om het pensioen in het 
herverzekerde contract met AEGON/

NationaleNederlanden. Iedereen die het 
betreft, heeft hierover persoonlijk bericht 

gekregen.

Wij vroegen 
uw mening
In 2014 vroegen we u om uw mening over SPNG en 
over onze dienstverlening. Misschien hebt u aan dit 
onderzoek meegedaan. Hartelijk dank dan voor uw 
reactie. Onder de deelnemers zijn enkele waarde
bonnen verloot. Deze zijn vorig jaar aan de winnaars 
gestuurd.

In totaal hebben erg weinig mensen meegedaan aan 
het onderzoek. Zo weinig, dat er geen conclusies te 
trekken zijn. Erg jammer.

Hoe gaat het 
financieel?

SPNG had op 31 december 2014 een 
dekkingsgraad van 104,4% voor het 
herverzekerde pensioen. Voor het 
 pensioen dat sinds 1 januari 2013 in 
eigen beheer wordt opgebouwd was de 
dekkingsgraad op die datum 108,6%. 
Deze dekkingsgraad was lager dan 
eind 2013. Dat komt door de lage 
rente. De beleggingen hebben in 2014 
een rendement behaald van 12,9%.  

Uitgebreidere informatie treft u aan op 
http://www.spng.nl/nieuws/2015/

verkortjaarverslagspng2014invogelvlucht.

De dekkingsgraad laat zien wat de 
waarde is van de beleggingen van 
SPNG in verhouding tot het  vermogen 
dat nodig is om alle pensioenen uit 
te kunnen betalen. Als er precies 
 evenveel in bezit is als er op 
termijn nodig is, dan is de 
 dekkingsgraad 100%.

AOW-leeftijd 
sneller naar 67
Sinds een paar jaar gaat de AOW niet meer 
in als iemand 65 jaar wordt, maar later. De 
AOWleeftijd stijgt in stappen. Nu heeft de 
politiek besloten dat de AOWleeftijd vanaf 
2016 sneller stijgt. In 2018 is de 
AOWleeftijd 66 jaar en in 2021 is de 
AOWleeftijd 67 jaar. Vanaf 2022 wordt 
de AOWleeftijd gekoppeld aan de levens
verwachting.

Wanneer krijgt u AOW?
Voor iedereen die geboren is na 1954 is 
67 jaar de AOWleeftijd. Bent u geboren 
tussen 1950 en 1954 en wilt u uw 
AOWleeftijd weten? U kunt deze 
 opzoeken op de website van de Sociale 
Verzekeringsbank, www.svb.nl. Kies 
‘AOWpensioen’ en vul uw geboortedatum 
in. U leest vervolgens uw AOWleeftijd.
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Wie nu rond de 60 jaar is, ziet zijn 
pensioen steeds verder voor zich 
 uitschuiven. Henri van Proosdij (61), 
hoofd inkoop bij Van Ommen BV in 
Beekbergen: ‘Zeven jaar geleden 
dacht ik dat ik nu ongeveer met de 
vut zou gaan. Intussen is de wereld 
wel veranderd.’ Realiteit voor veel 
leeftijdsgenoten.

Van Ommen BV is een technische groot
handel in gereedschappen voor metaal
bewerking zoals b.v. boren, tappen en 
frezen. Van Proosdij: ‘We leveren met 
Phantom hoogwaardige kwaliteit voor 
de industrie. Voor dit soort gereed
schappen zijn er geen fabrikanten in 
Nederland, dus die zoek ik op. Ik ben 
ruim acht jaar geleden gevraagd om de 
inkoopafdeling te voorzien van nieuwe 
impulsen.’

Een mooie klus
‘Zeker, en we dachten dat ik er een 
jaartje of zeven mee bezig zou zijn. 
Daarna zou ik met de vut kunnen gaan. 
Dat kon toen nog. Langzaam maar 
zeker heb ik mijn pensioenleeftijd zien 
doorschuiven van 60 naar 62 jaar en nu 
is 67 officieel de datum.

Er is meer veranderd: de partner
toeslag op de AOW is verdwenen, het 
pensioen heeft zijn waarde de laatste 
jaren niet helemaal behouden. 
Doorwerken is voor mij de enige optie. 
Dan ben ik blij dat ik een hele leuke 
baan heb bij een bedrijf met een 
goede toekomst en ruimte biedt voor 
persoonlijke ontwikkeling. Het is de 
kunst om deze nieuwe realiteit om te 
zetten in positieve energie.’

Valt het werk zwaarder, nu u wat 
ouder bent?
‘Een zakenreis is nu zeker vermoeien
der dan voorheen. En na spannende 
zaken moet ik even in de parkeerstand. 
Dat ervaart iedereen denk ik, afhanke
lijk van het soort werk dat je doet. Doe 
je zwaar lichamelijk werk, hoe kun je 
dan door tot 67? Als je je werkweek en 
de aard van de werkzaamheden wat 
aan kunt passen, helpt dat wellicht.
Werkgevers hebben hier ook een rol.  
Ik heb gelukkig een werkgever die 
snapt dat we samen gezond de eind
streep moeten halen en dat soms een 
adempauze belangrijk is.’ 

Tips:
Speciaal voor dertigers 
‘Zorg alvast voor een spaarpotje. Leg als 
het kan elke maand iets opzij. Met € 50 
per maand kun je in dertig tot veertig 
jaar heel wat bereiken. Misschien is het 
alleen maar een avondje minder in de 
kroeg.’

Algemeen 
‘Kijk op je Uniform  Pensioenoverzicht of 
op www.mijnpensioenoverzicht.nl hoeveel 
pensioen je straks krijgt. Bedenk hoe je 
na je pensionering wil leven. Klopt het 
één met het ander? Maak eens een 
afspraak met een financieel adviseur. Zo 
wordt de dag waarop je met pensioen 
gaat geen dag van teleurstelling.’

Speciaal voor zestigers  
‘Bekijk de keuzes die je (nog) hebt voor 
je pensioen. Als het financieel kan, kun je 
eerder met pensioen of in deeltijd. 
Bespreek met je werkgever hoe je de 
komende jaren fit en met plezier aan het 
werk kunt blijven. Creëer een winwin
situatie voor beide partijen!’

Rond de 60, bijna met pensioen?

‘Zet de nieuwe realiteit om in positieve energie’
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Uw vraag, ons antwoord

2. Hoe weet ik hoe hoog mijn totale inkomen is,  
 na pensionering?

Na uw pensionering ontvangt u AOW van de overheid en 
 ouderdomspensioen van SPNG. Het kan zijn dat u ook nog bij 
een ander pensioenfonds pensioen hebt opgebouwd. 

Wilt u uw totale inkomen zien, ga dan op internet naar  
www.mijnpensioenoverzicht.nl. U logt op deze website in met 
uw DigiD, de digitale code van de overheid. U ziet dan een totaal
overzicht van uw AOW én uw pensioen in nettobedragen per maand. 
Zo kunt u het goed vergelijken met uw huidige salaris.

1. Moet een echtscheiding worden  
 doorgegeven?

Woont u in Nederland, dan hoeft dat 
niet. De echtscheiding wordt gemeld 
bij de gemeente en de gemeente 
geeft het aan ons door.

Woonde u samen op basis van een 
samenlevingsovereenkomst en gaat u 
uit elkaar? Dat moet u wel aan SPNG 
doorgeven. Stuur hiervoor een email 
naar spng@azl.eu.

Colofon
De Pensioenkrant is een uitgave van Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel (SPNG). De Pensioenkrant 
verschijnt een keer per jaar. Aan de tekst van deze Pensioenkrant kunt u geen rechten ontlenen. Rechten kunt u alleen 
 ontlenen aan het officiële pensioenreglement van SPNG. Adres: Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel, 
Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen. 

Dit team staat u te woord als u contact opneemt met SPNG.

3. Welke pensioenleeftijd geldt nu:  
 65 jaar of 67 jaar?

Pensioen dat u sinds 1 januari 2013 
opbouwt heeft 67 jaar als pensioen
leeftijd. Het pensioen dat u heeft 
 opgebouwd vóór 1 januari 2013, 
houdt 65 jaar als pensioenleeftijd. 
Dit is het herverzekerde pensioen en 
hierover hebt u per 1 januari 2015 
een verhoging ontvangen van 0,89%. 
Deze verhoging is toegevoegd aan het 
pensioen dat u sinds 2013 hebt opge
bouwd, en kent dus een pensioen
leeftijd van 67 jaar. 

4. Wanneer wordt mijn pensioen uitbetaald?
Uw pensioen wordt op de 23ste van elke maand op uw rekening 
bijgeschreven. Dat gebeurt in de loop van de dag. Valt de 23ste in 
het weekend, dan is de betaling op de vrijdag ervoor. In de 
komende maanden is dat als volgt: 

23 september 2015 23 november 2015 22 januari 2016
23 oktober 2015 21 december 2015 23 februari 2016

Ontvangt u pensioen in het buitenland, dan duurt het langer voordat 
uw pensioen op uw rekening is bijgeschreven. De bedoeling is: vóór 
het einde van de maand. 

Heeft u andere vragen over (uw) pensioen?
U vindt veel informatie op www.spng.nl. U kunt ons ook bellen:  
045 – 5763 687 (elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur) of mailen:  
spng@azl.eu.


