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Informatie voor deelnemers en gepensioneerden van Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel

Na pensionering bestaat uw inkomen 
uit de AOW van de overheid en het 
pensioen dat u via uw werkgever op-
bouwt bij SPNG. Misschien hebt u in 
het verleden ook nog bij een ander 
pensioenfonds pensioen opgebouwd. 
Hoe hoog uw inkomen in totaal is, 
hangt met name af van uw salaris, uw 
persoonlijke situatie en de
fi nanciële situatie van uw pensioen-
fonds. In 4 stappen kunt u een goed
overzicht krijgen van uw pensioen:

1. Bekijk uw Uniform Pensioenoverzicht
U ontvangt ieder jaar in maart een 
Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van 
SPNG. Hierin ziet u:
• hoeveel pensioen u bij SPNG hebt  
 opgebouwd;
•  hoeveel pensioen uw eventuele 

nabestaanden van SPNG krijgen na 
uw overlijden.

2. Bezoek Mijn Pensioencijfers
Mijn Pensioencijfers is uw persoonlijke 
en beveiligde omgeving van de website 
www.spng.nl. U ziet er hoeveel 
pen sioen u bij SPNG hebt opgebouwd 
en hoeveel pensioen u kunt verwach-
ten als u pensioen blijft opbouwen 
zoals u dat nu doet. U logt in met uw 
DigiD.

3. En Mijn Pensioencijfers biedt meer!
•  U kunt in Mijn Pensioencijfers online 

zaken regelen voor uw pensioen. 
Bijvoorbeeld uw partner aanmelden 
als u samenwoont.
Of een correspondentieadres door-
geven.

•  U vindt er de Pensioenschets. Hierin 
vergelijkt u op eenvoudige wijze de 
uitgaven die u verwacht voor later, 
met uw totale verwachte pensioen. 
Dan weet u hoe u ervoor staat!

•  Lees hier de Pensioen 1-2-3.
Hierin staan alle kenmerken van uw 
pensioenregeling bij SPNG.
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Hoe hoog wordt uw 
pensioen straks?

Laatste Pensioenkrant 

op papier

U ontvangt deze Pensioenkrant 
voor het laatst op papier. Nu de 
wereld steeds digitaler wordt, 
worden papieren krantjes steeds 
minder gelezen. Wilt u op de 
hoogte blijven van nieuws over 
SPNG? Bezoek dan regelmatig 
onze website, www.spng.nl.

‘Door elk jaar uw Uniform Pensioen overzicht te bekijken en
MijnPensioencijfers te bezoeken, weet u precies hoeveel pensioen
u straks van ons fonds kunt verwachten.U blijft zo ook op de hoogte van 
eventuele wijzigingen in uw pensioenregeling.’

4. Ga naar www.mijnpensioenoverzicht.nl
Op www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet 
u naast het pensioen van SPNG ook uw 
AOW in bruto netto maandbedragen en 
pensioen dat u misschien bij andere 
pensioenfondsen of - verzekeraars 
hebt opgebouwd. Dit geeft u een goed 
totaaloverzicht. 
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Uw AOW start wellicht 
later dan u denkt
Vroeger kreeg iedereen AOW vanaf zijn 65ste. Dat is niet langer het geval. In 2018 
is de AOW-leeftijd 66 jaar en deze leeftijd gaat in stappen steeds verder omhoog.
Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting in Nederland.

Voor wie na 30 september 1955 geboren is, ligt de AOW-leeftijd nog niet vast.
Die kan dus hoger liggen dan u nu denkt! Wilt u weten wat op dit moment de 
schatting is van uw AOW-leeftijd? Vul dan uw geboortedatum in op de website van 
de Sociale Verzekeringsbank, www.svb.nl. Kies voor ‘AOW’, en voor ‘Wanneer 
krijgt u AOW’. 

Hoe gaat het met 
de fi nanciën?

In 2016 was het rendement op de 
beleggingen 5,9%. Dat is fors hoger 
dan het rendement van 1,6% in 
2015. Toch was het niet genoeg om 
de pensioenen per 1 januari 2017 
te kunnen verhogen (indexeren). 
De Nederlandsche Bank eist
namelijk dat pensioenfondsen een 
fl inke reserve aanhouden.

Onder andere door de lage rente, 

Het pensioen dat u sinds 2013 
opbouwt bij SPNG gaat standaard in 
als u 67 jaar wordt. Pensioen dat u 
vóór 2013 bij SPNG hebt opgebouwd, 
gaat standaard in als u 65 jaar wordt. 
Wilt u niet zo lang doorwerken?
U kunt uw pensioen eerder laten 
ingaan. Vanwege belastingregels mag 
het pensioen op zijn vroegst ingaan

heeft SPNG op dit moment wel genoeg 
reserves, maar niet genoeg om te 
 indexeren.

De fi nanciële situatie van SPNG is onder 
meer te zien aan de dekkingsgraad. Die 
geeft de verhouding weer tussen de 
waarde van de beleggingen en de waarde 
van de toekomstige pensioenuitkeringen. 
Bij een dekkingsgraad van 100% heeft 
een pensioenfonds precies genoeg 
vermogen om alle opgebouwde 
pen sioenen ook uit te keren. De beleids-
dekkingsgraad is de gemiddelde 
dekkingsgraad over de laatste 
12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is 
uitgangspunt voor het bestuur als het 
gaat om besluiten over verhogen (of 
verlagen) van de pensioenen.

Financiële situatie net voldoende
SPNG kent vermogen dat tot en met 2012 
is opgebouwd. Dit pensioen is verzekerd. 
Daarnaast kent SPNG pensioen dat sinds 
1 januari 2013 wordt opgebouwd en dat 
in eigen beheer wordt belegd. 
Eind september was de beleidsdekkings-
graad van deze beide delen samen 
104,4%. Dat is voor nu voldoende.

De dekkingsgraad van de pensioenen die 
sinds  1 januari 2013 worden opgebouwd, 
heeft lange tijd een daling laten zien.
De laatste maanden is er een lichte 
 stijging zichtbaar. Als de dekkingsgraad 
weer gaat dalen kan het nodig zijn om de 
pensioenen te verlagen. Mocht een 
verlaging in zicht komen, dan informeren 
wij u hier uiteraard over. 

5 jaar voordat uw AOW ingaat.
Kiest u ervoor uw pensioen eerder te 
laten starten, hou er dan rekening mee 
dat het bedrag per maand lager wordt. 
Uw pen sioen wordt dan immers langere 
tijd uitgekeerd. Log in op Mijn 
Pensioencijfers en ga naar de 
Pensioenschets. Hier checkt u of uw 
inkomen toch al uw uitgaven dekt. 

Eerder met pensioen?
Het kan!
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Sinds 2002 werkt Cynthia Lock op het 
bestuursbureau van SPNG. Ze heeft 
veel zien veranderen in die tijd. 
‘Vroeger noemden we het bestuurs-
bureau nog het secretariaat. En het 
bestuur vergaderde maar twee keer 
per jaar. Eén vergadering in juni over 
het jaarverslag en één in november. 
Nu schuilt er achter SPNG een veel 
uitgebreidere organisatie met be-
stuursvergaderingen, commissies en 
allerlei externe ondersteuning.’

Wat zijn de werkzaamheden van 
het bestuursbureau?
‘We werken met zijn drieën op het 
bestuursbureau. Een kleine bezetting, 
maar daardoor zijn de lijnen kort. Dit 
vergroot de slagkracht. Onze primaire 
taak is het bestuur ondersteunen bij 
het besturen van het pensioenfonds. 
Daar komt van alles bij kijken. Wij zijn 
als het ware het verzamelpunt van 
allerlei vragen en zorgen dat alles op 
de juiste plek terecht komt.

Ook bewaken wij dat de bestuursbe-
sluiten tijdig genomen worden. 
Daarnaast vraagt het handhaven van 
de verplichtstelling steeds meer tijd. 
Onze werkzaamheden zijn dus heel 
gevarieerd, we zijn niet alleen bezig 
met het voorbereiden en uitwerken van 
bestuursvergaderingen of afspraken 
maken.’

Hoe verloopt het contact met 
verschillende partijen zoals 
bestuur, verantwoordingsorgaan, 
werkgevers en werknemers?
‘Wij hebben met het (dagelijks) bestuur 
het meeste directe contact. We organi-
seren de bestuursvergaderingen en 
commissievergaderingen en zorgen 
voor opvolging van de actiepunten uit 
deze vergaderingen. Daarnaast hebben 
we ook contact met het verantwoor-
dingorgaan en de raad van toezicht. 
Vaak ben ik bij de gezamenlijke 
 vergaderingen betrokken. Ik zorg dan 
voor het opstellen van de agenda en de 
verslaglegging.

AZL is onze uitvoerder. Eigenlijk beant-
woordt de helpdesk van AZL de vragen 
van deelnemers en werkgevers. Alleen 
als er uitzonderingen zijn, dan worden 
wij erbij betrokken. Elke 6 weken 
zitten we bij AZL in Heerlen om 
lopende zaken door te nemen. Je 
merkt dat het goed werkt om even de 
koppen bij elkaar te steken.’

Merk je veel veranderingen in de 
pensioenwereld?
‘Er is veel veranderd in de vijftien jaar 
dat ik op het bestuursbureau werk. Het 
aantal vergaderingen is inmiddels 
verdriedubbeld, en dan heb ik het nog 
niet eens over de komst van allerlei 
commissies en bijbehorende vergade-
ringen. Ook de samenstelling van het 

bestuur is veranderd en het bestuur is 
uitgebreid. De vakbonden en pensioen-
gerechtigden hebben nu vertegenwoor-
digers in het bestuur. Ik merk die groei 
zelf ook, de tijd die ik ermee bezig ben 
is ook verdrievoudigd.’

Met welke vragen kunnen deelnemers 
terecht bij het bestuursbureau?
‘In principe kunnen deelnemers altijd 
bij ons terecht, maar wij hebben geen 
inzage in de administratie. We kunnen 
dus niet zien hoe hoog het pensioen is. 
Voor allerlei praktische vragen over 
pensioen kun je daarom beter contact 
met onze helpdesk (bij AZL) opnemen. 
Kom je er toch niet uit met de help-
desk? Dan kun je bij ons terecht. 
Mijn tip aan de deelnemers: Ga niet 
mokken als er iets speelt of als je iets 
niet snapt, maar trek aan de bel bij 
ons!’ 

Vragen?
Hebt u nog vragen over uw pensioen? Neem dan contact op met onze help-
desk via spng@azl.eu of 088 - 116 24 45.Het bestuursbureau is te bereiken 
via info@spng.nl of 070 - 349 07 46.

WERKEN BIJ SPNG...

‘De afgelopen vijftien 
jaar is er veel veranderd 
op het bestuursbureau’
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Om me heen hoor ik dat we tot 68 jaar moeten doorwerken. 
Is dat bij SPNG ook zo?
Voor pensioen dat u sinds 2013 bij SPNG opbouwt, blijft 67 jaar de 
 standaard pensioenleeftijd; voor pensioen dat u vóór 2013 bij SPNG hebt 
opgebouwd, blijft dat 65 jaar. Bij andere pensioenfondsen kan dat 
anders zijn. De belastingregels veranderen en daardoor zijn er veel 
fondsen die de pensioenleeftijd in 2018 verhogen naar 68 jaar. Bij SPNG 
is dat dus níet zo.
Bij enkele werkgevers die bij SPNG zijn aangesloten gaan de mede-
werkers wel minder pensioen per jaar opbouwen. Is dat voor u het 
geval? Dat kunt u bij uw werkgever navragen. 

N.B. wanneer u met pensioen gaat, is uw eigen keuze. Het pensioen van 
SPNG kunt u eerder of later in laten gaan.

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.

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. Deze uitgave is de laatste uitgave die op papier verschijnt. 
Aan de tekst van deze Pensioenkrant kunt u geen rechten ontlenen. 
Rechten kunt u alleen ontlenen aan het offi ciële 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.

Wanneer moet ik mijn
partner aanmelden?
Woont u ongehuwd samen en 
hebt u uw partnerschap niet 
geregistreerd bij de gemeente? 
Meld uw partner dan aan bij 
SPNG. Dan krijgt uw partner 
recht op partnerpensioen, mocht 
u overlijden.

U kunt uw partner aanmelden via 
Mijn Pensioencijfers of door ons 
een brief te sturen. U stuurt ons 
hierbij een kopie van uw nota-
rieel samenlevingscontract. Hebt 
u dat niet, maar woont u wel al 
meer dan vijf jaar samen, stuur 
ons dan een recent uittreksel uit 
de Basisregistratie Personen 
(BRP) van uzelf en uw partner. 
Vraag uw gemeente om een 
historisch overzicht van adres-
gegevens van u beiden.

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:
23 november 2017 23 januari 2018  23 maart 2018
22 december 2017 23 februari 2018  23 april 2018

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.




