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Informatie voor deelnemers en gepensioneerden van Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel

Adri Jansen (58)  
is kersvers  
bestuurslid van 
SPNG namens  
de pensioen
gerechtigden.  
Verder is hij lid van 
de beleggingscom

missie, de risicobeheercommissie en 
van de commissie die zich bezig
houdt met de toekomst van SPNG. 
We stelden een aantal vragen om 
hem wat beter te leren kennen.

Wie is Adri Jansen?
‘Ik ben opgeleid als actuaris en werkte 
tot eind 2015 als adviseur. Van het 
woord actuaris schrikken mensen  
vaak. Dat is nergens voor nodig. Ik bén 
geen actuaris, maar iemand met een 
actuariële opleiding die het belangrijk 
vindt om moeilijke problemen toegan-
kelijk te maken. De pensioenwereld is 
al moeilijk genoeg.’ 

Wat is uw visie op pensioen in het 
algemeen?
‘Pensioen is maatschappelijk en 
 economisch gezien belangrijk. 
Pensioen zorgt ervoor dat de schoor-
steen kan blijven roken als je stopt 
met werken.  

Tegelijkertijd staat het vertrouwen  
in pensioenfondsen op een historisch 
dieptepunt. Het rendement laat het  
al lange tijd afweten. Dan kun je niet 
nakomen wat je hebt toegezegd en 
ontstaat er wantrouwen.’

‘De grote les van de afgelopen jaren is: 
je kunt geen levenslange garanties 
geven. Het is onze uitdaging om dat 
aan deelnemers te vertellen. Ik ben 
ervan overtuigd dat de solidariteit en 
collectiviteit van een pensioenfonds 
nog steeds de beste optie is.’

Hoe ziet u de toekomst van SPNG?
‘We zijn een relatief klein fonds, maar 
we hebben de zaken goed voor elkaar. 
Er is geen hoge nood om snel iets te 
veranderen. Dat is een comfortabele 
positie. Toch blijft toekomstbestendig-
heid het belangrijkste onderwerp.’

Hoe denkt u over beleggingen en 
risicohouding?
‘Wel of geen risico nemen? Dat is het 
aloude dilemma. Veel zekerheid geeft 
een laag rendement. Dat leidt tot hoge 
premies en lage indexatie. Meer risico 
is nodig. Dan kan het echter ook mis 
gaan.’

‘Bij SPNG is heel goed over dit 
 onderwerp nagedacht. Een recente 
studie liet zien dat het huidige beleid 
optimaal is. Dat is geruststellend.  
Toch blijft het lastig. Je weet niet of 
de keuzes die je vooraf maakt, ook 
achteraf juist blijken. Mijn streven is 
dat we goed kunnen uitleggen waarom 
bepaalde keuzes zijn gemaakt.’

Welke tips hebt u wat pensioen 
betreft voor de lezers?
‘Het is misschien tegen dovemans 
oren, maar ik zou oproepen om je iets 
meer in je pensioen te verdiepen. 
Pensioenfondsen stoppen veel energie 
in communicatie, maar dan blijkt dat 
deelnemers die niet tot zich hebben 
genomen. Onze eigen uitdaging is om 
beter te communiceren. De oproep  
aan de deelnemers is: lees niet alleen 
krantenkoppen, maar verdiep je er  
net iets meer in.’
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‘Ik wil moeilijke  
problemen 
t oegankelijk maken’
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Bijna met pensioen.  
Welke keuzes hebt u?
Het pensioen dat u nu opbouwt bij SPNG gaat standaard in als u 67 jaar wordt; 
het kan zijn dat u ook pensioenrechten hebt die ingaan als u 65 jaar wordt.  
U kunt ook op andere leeftijden met pensioen gaan. U kunt uw pensioen op 
meer manieren aanpassen aan uw wensen. Dit zijn de keuzemogelijkheden:

Eerder met pensioen?
Uw pensioen kan al ingaan vanaf uw 
60ste. Als u eerder met pensioen gaat, 
ontvangt u per maand een lager ouder-
domspensioen. Houd er ook rekening 
mee dat er een periode kan zijn waarin 
u nog geen AOW van de overheid 
ontvangt.
• Bent u arbeidsongeschikt? Dan kunt  

u uw ouderdomspensioen niet eerder 
laten ingaan. 

Langer doorwerken en later  
met pensioen?
U kunt na uw 67ste doorwerken en uw 
pensioen later laten ingaan; uiterlijk  
op uw 70ste. Als u na uw 67ste door-
werkt, ontvangt u per maand een 
hoger pensioen. 
Als uw werkgever dat aan SPNG heeft 
doorgegeven, bouwt u na uw 67ste nog 
pensioen op bij SPNG. U kunt dat  
bij uw werkgever navragen.

In deeltijd met pensioen?
Vanaf uw 60ste kunt u het pensioen 
van SPNG deels laten ingaan. U blijft 
dan in deeltijd aan het werk.  
Uw inkomen bestaat uit pensioen  
van SPNG én uit deeltijdloon van uw 
 werkgever. 

Eerst een hoger, daarna een  
lager pensioen?
Zo hebt u de eerste jaren na uw 
pensioneringietsmeerfinanciële
ruimte. U kunt maximaal tien jaar  
een hoger pensioen ontvangen.  
Daarna ontvangt u een lager pensioen. 

Hoger pensioen tot uw  
AOWleeftijd?
Vóór uw AOW-leeftijd betaalt u meer 
belasting over uw inkomen. Netto 
houdt u dan dus minder over. U kunt 
dit oplossen door bijvoorbeeld uw 
ouderdomspensioen te verhogen tot 
het moment waarop de AOW ingaat.  
Dit heet overbruggingspensioen.  
Vanaf het moment dat uw AOW  
ingaat, ontvangt u een lager ouder-
domspensioen van SPNG. Omdat u dan 
wel AOW van de overheid krijgt, blijft 
uw totale inkomen ongeveer gelijk. 

Pensioen ruilen
U kunt (een deel van) uw partner-
pensioen omzetten in een hoger 
 ouderdomspensioen. Bijvoorbeeld 
omdat u geen partner hebt, of omdat 
uw partner eigen inkomsten heeft. 
Andersom kan dit ook. 

Meer weten?
Wilt u meer weten over deze keuzes? 
Of wilt u weten wat een keuze 
 betekent voor uw pensioen?  
Neem dan contact met ons op via 
spng@azl.eu of 088 - 116 24 45.  
Wij helpen u graag.
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Tips
Bekijk voordat u een keuze 
maakt, wanneer uw AOW 
ingaat. Dat kan via  
www.svb.nl. 
 
Overleg altijd met uw 
werk gever of en wanneer  
een keuze mogelijk is.  

Voor andere mogelijkheden, 
buiten de pensioenregeling,  
kunt u een financieel advi
seur raadplegen.

Regel zelf  uw pensioenzaken  
via Mijn Pensioencijfers
Via de website van SPNG kunt u sinds kort inloggen op uw persoonlijke 

en beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers. U doet dat met uw DigiD. 

U ziet hier uw pensioen van SPNG én u kunt er zelf pensioenzaken 

regelen.

Welke cijfers?
Als u nog pensioen opbouwt, ziet u 
hoeveel pensioen u inmiddels bij SPNG 
hebt opgebouwd en hoeveel pensioen 
u kunt verwachten als u straks met 
pensioen gaat. U hoeft niet meer op 
het jaarlijkse UPO te wachten, maar 
ziet de gegevens hier wanneer u wilt.
Als u al met pensioen bent, vindt u er 
uw jaarlijkse pensioenoverzicht en uw 
jaaropgave. Dat is handig bij het 
 invullen van de belastingaangifte. 
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De verhouding tussen het hogere en 
het lagere pensioen staat vast.  
Het lagere pensioen is 75% van het 
pen sioen dat u eerder ontvangt, in de 
hoge periode. 
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Is uw pensioen straks 
hoog genoeg? Check het 
met de Pensioenschets!

Of uw pensioen straks hoog genoeg is, hangt af van uw omstandigheden en  
uw wensen. De Pensioenschets van SPNG geeft u eenvoudig een goed beeld!

Huishoudboekje voor de toekomst
De Pensioenschets is een internet  
tool die uw (verwachte) inkomsten 
vergelijkt met uw (verwachte) 
 uitgaven. Het is uw huishoudboekje 
voor de toekomst. Zijn inkomsten en 
uitgaven gelijk, dan is uw pensioen 
straks hoog genoeg. Is dat niet zo?  
Dan kunt u uw verwachtingen bijstel-
len, óf proberen voor meer inkomsten 
te zorgen.

Inkomsten 
De Pensioenschets gaat uit van het 
pensioen dat u straks van SPNG 
ontvangt. U kunt hieraan uw AOW 
toevoegen en pensioen dat u misschien 
bij een ander pensioenfonds of  

Tips:
Zien hoe de Pensioenschets werkt?  
Op www.youtube.com vindt u een 
instructiefilm. 
Gebruik  
‘Pensioenschets’  
als zoekterm.  
U kunt ook deze 
QRcode scannen.

-verzekeraar hebt opgebouwd. Hebt u 
een partner? Als u ook zijn of haar 
inkomsten invult, rekent u met uw 
gezamenlijk inkomen. 

Uitgaven
Uw uitgaven inschatten voor de periode 
na uw pensionering kan moeilijk zijn. 
Daarom rekent de Pensioenschets auto-
matisch met gemiddelde bedragen voor 
onder andere wonen, dagelijkse bood-
schappen en vakantie, vastgesteld door 
het NIBUD (Nationaal Instituut voor 
Budgetvoorlichting). Als u verwacht 
onder of boven het gemiddelde uit te 
komen, kunt u dat gemakkelijk aanpas-
sen.

Hoe komt u er? 
Ga naar www.spng.nl. Klik op  
‘inloggen’ en u komt op ‘Mijn 
Pensioencijfers’. Log vervolgens in met 
uw DigiD. U ziet uw pensioen in cijfers 
met daarnaast de knop ‘Is dit nu 
voldoende?’. Via deze knop opent u de 
Pensioenschets. 

Wat kunt u er zelf regelen?
U kunt er bijvoorbeeld een correspon-
dentieadres doorgeven. Of uw partner 
aanmelden wanneer u samenwoont. 
Hebt u hulp nodig? Dan kunt u natuur-
lijk altijd contact met ons opnemen.

Ook uw Pensioen 123
Op de documentenpagina van Mijn 
Pensioencijfers vindt u Laag 1 en Laag 
2 van uw Pensioen 1-2-3. Laag 1 vat uw 
pensioenregeling kort samen. 

 
In 5 minuten weet u wat uw pensioen-
regeling u biedt. Wilt u meer weten?  
In laag 2 leest u in een half uur  
meer over de regeling. Laag 3 bevat 
gedetailleerde achtergrondinformatie 
in de vorm van documenten zoals het 
pensioenreglement en het jaarverslag. 
De documenten van laag 3 vindt u op 
onze website www.spng.nl.

Geef ons feedback!
Rechtsonder op de website vindt  
u een feedbackknop.  
Mist u informatie? Wilt u ons laten 
weten wat u van de website vindt? 
Dat kan door feedback te geven via 
de feedbackknop. 

We horen het graag!
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Uw vraag, ons antwoord

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.  
RechtenkuntualleenontlenenaanhetofficiëlepensioenreglementvanSPNG.
Adres: Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel, Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen. 

Dit team staat u te woord als u  

contact opneemt met SPNG.

Waarom is mijn te bereiken 
pensioen lager dan voorheen? 
Dat komt doordat het standaard 
opbouwpercentage van SPNG  
per 1 januari 2016 is verlaagd 
van 1,7% naar 1,5%.
U bouwt dus iedere maand 
minder pensioen op. Het totaal 
te bereiken  pensioen is daardoor 
lager. 

Wanneer wordt mijn pensioen uitbetaald?
Uw pensioen wordt op de 23ste van elke maand op uw rekening bijgeschre-
ven. 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: 

21 oktober 2016  20 december 2016 23 februari 2017 
23 november 2016  23 januari 2017  23 maart 2017

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. 

Hebt u andere vragen over (uw) pensioen?
U vindt veel informatie op www.spng.nl. U kunt ons ook bellen:  
088 - 116 2445 (elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur) of mailen:  
spng@azl.eu.

Hoe kan ik inloggen in  
Mijn Pensioencijfers?
U logt in met uw DigiD, de  
digitale code van de overheid. 
Woont u in Nederland en hebt  
u geen DigiD of bent u uw 
gebruikersnaam of wachtwoord 
vergeten? Kijk dan op de website 
www.digid.nl.  
 
Woont u in het buitenland?  
Dan hebt u geen DigiD. U kunt 
inloggen met uw klantnummer. 

Wanneer krijg ik informatie over de keuzes in de  
pensioenregeling die de werkgever maakt?
Vanaf dit jaar ontvangt u uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) altijd in 
het eerste kwartaal van het jaar. In het UPO ziet u ook welke keuzes er 
voor dat jaar door uw werkgever zijn gemaakt. U ziet dat in het onder-
deel ‘op welke gegevens is uw pensioenoverzicht gebaseerd?’. 


