
 

 

 
Nieuwsbrief werkgevers, oktober 2017 

 
Hebt u vragen? 
Meer informatie over pensioen 
vindt u op http://www.spng.nl/. 
Met vragen kunt u bellen met de 
werkgeversadministratie van AZL, 
telefoon 088 - 116 24 28 (iedere 
werkdag tussen 8.30 en 17.00 
uur). Of u mailt naar spng-
werkgevers@azl.eu. Wij helpen u 
graag. 

  Financiële situatie SPNG 
 
De financiële situatie van ons fonds is de afgelopen maanden iets 
verbeterd. De beleidsdekkingsgraad was eind augustus 104,3%. De 
maand ervoor was dat nog 104,2%. De beleidsdekkingsgraad is de 
gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. Naast de 
dekkingsgraad voor SPNG als geheel, wordt onderscheid gemaakt naar 
een dekkingsgraad op basis van marktwaarde voor het verzekerde deel 
en het eigen beheer deel. De dekkingsgraad van het verzekerde deel 
was 106,1% en de dekkingsgraad van het eigen beheer kwam uit op 
93,9%. Op basis van de dekkingsgraad besluit het bestuur over 
verhogen (of verlagen) van de pensioenen. 
 
De actuele dekkingsgraden vindt u ook op onze website. 
 
Lees meer... 
 

   
      

 

  Pensioenleeftijd in 2018 blijft 67 jaar 
 
SPNG heeft besloten om de pensioenleeftijd van 67 jaar te handhaven. 
Ook de opbouw (standaard: 1,50%) wijzigt niet. U hebt hierover al een 
brief ontvangen. 
 
SPNG voldoet hiermee al aan nieuwe fiscale richtlijnen die eind 2016 
door het ministerie van Financiën bekend zijn gemaakt. Die hebben bij 
andere pensioenfondsen vaak tot gevolg dat de pensioenrichtleeftijd op 
1 januari 2018 verhoogd moet worden van 67 naar 68 jaar. 
 

   
         De Pensioen3daagse komt er weer aan! 

 
Op 31 oktober, 1 en 2 november 2017 vindt de Pensioen3daagse 
plaats. Gedurende deze 3 dagen vinden in heel Nederland diverse 
pensioengerelateerde activiteiten plaats. De Pensioen3daagse is een 
initiatief van Wijzer in geldzaken. 
 
Tijdens de Pensioen3daagse kunt u als werkgever pensioen onder de 
aandacht brengen van uw werknemers. Wijzer in geldzaken stelt 
een online toolkit voor werkgevers beschikbaar. U kunt ook gebruiken 
maken van de toolkit van SPNG. Deze bestaat uit leaflets over 
verschillende onderwerpen. U kunt de leaflets uitprinten en meegeven 
of downloaden en mailen. 
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  Meer dan de helft van de Nederlanders bouwt geen 
pensioen op boven AOW 
 
Uit onderzoek is gebleken dat meer dan de helft van de Nederlanders 
geen pensioen opbouwt boven de AOW. In 2015 was dit percentage 
nog 43%, in 2016 is het percentage gestegen naar 52%. Vooral 
jongere generaties bouwen geen pensioen op. Uw werknemers bouwen 
bij SPNG wel een aanvullend pensioen op. 
 
Uit dit onderzoek blijkt weer dat velen vrijwillig niet zouden sparen 
voor pensioen. 42% van de Nederlanders zegt niet voor pensioen te 
willen sparen, omdat hij of zij er te weinig inkomen voor heeft. 23% 
heeft andere urgente financiële prioriteiten. Tegelijkertijd heeft slechts 
17% er vertrouwen in dat het pensioeninkomen voldoende zal zijn. Uw 
werknemers kunnen dit voor zichzelf onderzoeken met 
de Pensioenschets. 
  
 

   
         Verklaring geen personeel downloaden 

 
Hebt u geen personeel in dienst? Download dan de ‘Verklaring geen 
personeel’ via de werkgeversportal. U vindt de verklaring onder het 
kopje Ondersteuning, bij Documenten. Vul deze in en stuur hem op. 
Wij hebben deze verklaring elk jaar van u nodig voor onze 
administratie. 
 
Tot nu toe stuurden wij u deze verklaring steeds per post. Deze 
procedure is nu veranderd. U kunt de verklaring zelf downloaden. 
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