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Financieel expert en bestuurslid Gerald van Son: 

“SPA staat er goed voor!”

“Wij zitten aan de goede 
kant van de streep.”

Hij is ronduit positief. Vraag bestuurslid Gerald van Son  
hoe SPA ervoor staat en hij antwoordt direct: “goed!”.  
Hij verwijst naar de (beleids)dekkingsgraad die met 123,9% 
(januari 2015) boven het wettelijk minimum staat. En ook 
stelt Gerald dat de strengere spelregels van de overheid, die 
dit jaar zijn ingegaan, de gezondheid van het fonds niet 
hebben aangetast. 

Gerald legt uit dat de overheid pensioenfondsen financieel 
sterker wil maken. “De eisen zijn opgeschroefd om zo buffers 
te kweken waardoor pensioenfondsen minder gevoelig zijn 
voor financiële schokken.” Die eisen staan in het nieuw 
Financieel Toetsingskader (FTK). Dat is het gedeelte in de 
pensioenwet dat gaat over de financiën. 

De lat ligt voor pensioenfondsen in 2015 een stuk hoger dan 
voorheen. “Ik was onlangs bij De Nederlandsche Bank (DNB) 
en daar kreeg ik een lijst te zien met de gevolgen van de 
strengere eisen. De helft van alle pensioenfondsen is hierdoor 
onder de rode streep terecht gekomen. Die fondsen moeten 
met herstelplannen aan de slag. Dat geldt niet voor SPA.  
Wij zitten aan de goede kant.”

De dekkingsgraad laat zien hoe gezond een pensioenfonds 
is. Bij 100% is er precies genoeg geld om alle pensioenen te 
kunnen betalen. De methode voor de berekening van de 
dekkingsgraad is gewijzigd door nieuwe wet- en regelgeving. 
Vanaf januari 2015 rapporteren alle pensioenfondsen  
de “beleidsdekkingsgraad”. Hiervoor berekent het  
pensioenfonds iedere maand het gemiddelde van de  
laatste 12 maanden. 

De verplichtingen zijn vastgesteld op basis van de 
éénmaands(UFR)rente zoals die vanaf 2015 maandelijks 
door de Nederlandse Bank (DNB) wordt gepubliceerd, in 
plaats van de driemaandsgemiddelde(UFR)rente zoals deze 

in 2014 werd gehanteerd. Hierdoor zijn de dekkingsgraden 
niet goed meer te vergelijken met de gerapporteerde 
dekkingsgraden over 2014.

In januari 2015 is de (beleids)dekkingsgraad  
van SPA 123,9%
Eind januari 2015 was de beleidsdekkingsgraad 123,9% en 
daarmee 0,3% lager dan de vergelijkbare dekkingsgraad 
van eind december 2014 van 124,2%.
De dekkingsgraad van de maand januari 2015, die wordt 
meegenomen in de 12-maands-middeling was 120,2%. Deze 
dekkingsgraad is onder invloed van de lagere rente 0,3% 
lager dan de dekkingsgraad van januari 2014 (123,8%). 

Berekening van beleidsdekkingsgraad is gewijzigd
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“Elke euro die we binnen 
krijgen, willen we besteden 

aan ons pensioen.”

Gerald van Son is vanaf eind 2013 bestuurslid. 
Hij werkt sinds 2000 bij Achmea, momenteel 
als Manager Business Control.

Hoe staat SPA er financieel voor?
Op de website van SPA vindt u de meest recente 

dekkingsgraad. Kijkt u eens op de website bij  

www.pensioenfondsachmea.nl/pensioen/financiele-situatie

In de grafieken leest u hoe de dekkingsgraad zich de afgelopen 

maanden en jaren heeft ontwikkeld. 

Meer rendement nodig
Maar toch ontstaat ook voor SPA een nieuwe situatie. 
“Gezien de eisen van de overheid en de cao-afspraken over 
het pensioen, zullen we meer rendement moeten maken met 
onze beleggingen om in de toekomst onze indexatie-ambitie 
waar te maken. Tegenover meer rendement staat meer risico. 
Dus dat gaat ten koste van de zekerheid. Hoe gaan we daar 

mee om? Als bestuur beseffen we goed dat die zekerheid 
belangrijk is evenals een waardevast pensioen. Daarom 
zoeken we steeds naar de juiste balans hierin.”

Continu op de kosten letten
Ook de kosten zijn belangrijk. Gerald: “Continu kijken  
we binnen het bestuur waar we kosten kunnen besparen.  
Elke euro die we binnen krijgen, willen we besteden aan ons 
pensioen. We willen zo min mogelijk kosten. Bij elk besluit 
dat we nemen, kijken we daar naar. Neem bijvoorbeeld actief 
beleggen. Dat doe je om meer rendement te halen. Maar het 
betekent ook hogere beleggingskosten. Steeds opnieuw 
beoordelen we of extra kosten naar verwachting voldoende 
baten opleveren.”
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Het pensioenfondsbestuur verhoogde uw pensioen per 1 januari 
2015 met 0,75%. Deze verhoging is gelijk aan de stijging van de 
prijzen (het CBS prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie) in de 
periode van oktober 2013 naar oktober 2014. U heeft begin dit 
jaar een brief van ons ontvangen over deze verhoging. Ontvangt u 
een Achmea-pensioen via SBZ, dan is rekening gehouden met de 
toeslag die SBZ heeft gegeven per 1 januari 2015.

Elk jaar bekijkt het pensioenfondsbestuur opnieuw of er  
voldoende financiële ruimte is om een toeslag te verlenen.  
Het is dus niet zeker dat uw pensioen jaarlijks wordt  
verhoogd met een toeslag. 

Dit voorjaar ontvangt u uw jaarlijkse 
Pensioenoverzicht voor Pensioengerechtig-
den (POP). Dit overzicht laat de hoogte van 
uw pensioen zien per eind 2014 zoals dat in 
onze administratie staat.

Ook staat op het overzicht het bedrag van 
het partnerpensioen dat is verzekerd. We 
vermelden dat alleen als het voor u van 
toepassing is.

Het POP is iets anders dan de jaaropgave 
die u in januari ontving. De jaaropgave laat 
zien wat er aan u over 2014 aan pensioen 
bruto is uitgekeerd en de loonheffing die 
hierop is ingehouden. Dit overzicht heeft u 
nodig voor uw belasting aangifte over 2014. 

Uw pensioen is verhoogd  
per 1 januari 2015

Het pensioen overzicht komt er aan
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Coby Diergaarde over de nieuwe spelregels voor pensioenfondsen:

“Pensioenfondsen minder 
kwetsbaar door nieuwe regels”

Als pensioengerechtigde is Coby Diergaarde goed op de hoogte van de actualiteit rondom 
pensioenen. Dat is ook niet gek; als fondsmanager werkte ze voor de pensioentak van  
Achmea (Syntrus). Vorig jaar was ze nog ambassadeur voor de campagne ‘Zorg nu voor later’.

“Dat het kabinet nu de spelregels voor 
pensioenfondsen aanpast, vind ik meer dan 
begrijpelijk. Midden vorige eeuw zijn de oude 
regels ontstaan. Er is veel veranderd en veel 
gebeurd. Kijk naar al die pensioenfondsen die 
tijdens de afgelopen economische crisis in 
problemen kwamen. Ook door de rentedaling. 
Die problemen willen we niet meer.” 

Sterkere buffers
Per 1 januari is het financiële hoofdstuk van 
de Pensioenwet aangepast. De regels voor  
pensioenfondsen zijn aangescherpt. Dit 
zogeheten nieuwe financiële toetsingskader 
(FTK) zorgt er voor dat door grotere buffers 
pensioenfondsen financieel sterker worden. 
Dat maakt pensioenfondsen minder gevoelig 
voor tijden waarin het economisch minder 
gaat. 

Coby: “SPA niet, maar veel andere  
pensioenfondsen hebben de afgelopen jaren  
de pensioenen verlaagd. Het heeft duidelijk 
gemaakt dat de pensioenregelingen in  
Nederland kwetsbaarder zijn dan we altijd 
dachten. Om onze pensioenen toekomstbe-
stendig te maken, kwam de regering met het 
nieuwe FTK op de proppen. Met als doel:  
een gezond, sterk en eerlijk pensioenstelsel 
voor jong en oud. Maar of deze regels dat  
ook helemaal waarmaken, durf ik te  
betwijfelen.”

Kleinere kans op indexatie
Dat de regels de pensioenfondsen sterker 
maken is voor Coby zonneklaar. Maar of het 
ook zo eerlijk is? “Ik denk dat de voordelen 
voor pensioengerechtigden beperkt zijn. Ik 
denk dat de nieuwe regels de kans op indexatie 
voor komende jaren kleiner maken. Dat voelen 
pensioengerechtigden direct in hun portemon-
nee. Ook zijn de nieuwe maatregelen vooral 
een investering in de toekomst. De vraag is 
hoeveel pensioengerechtigden hiervan  
kunnen meeprofiteren.”

Het geld om de buffers van pensioenfondsen 
te versterken moet komen uit het beleggings-
rendement, legt Coby uit. “Het extra rende-
ment dat het pensioenfonds bestuur tot nu toe 
kon gebruiken om een jaarlijkse toeslag toe te 
kennen (zoals de afgelopen twee jaar is 
gebeurd), gaat nu eerst naar het ’reservepotje’. 
Pas als dat goed gevuld is komen wij weer aan 
de beurt.” Coby vindt dat de nieuwe regels 
van de overheid teveel zeggenschap weghalen 
bij het pensioenfondsbestuur. Voor mij had 
het nieuwe FTK wel wat ruimer mogen zijn.” 

“Ik denk dat de  
voordelen voor 
pensioengerechtigden 
beperkt zijn”
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Wie gaat de pensioengerechtigden vertegenwoordigen  
in het Verantwoordingsorgaan (VO)? 

Heeft u uw stem al uitgebracht?

U ontving in januari een uitnodiging 
om u kandidaat te stellen. Op de 
website treft u de kieslijst aan met de 
kandidaten op wie u uw stem kunt 
uitbrengen. U leest alles over de 
kandidaten en hun motivatie op  
www.pensioenfondsachmea.nl. 

Wie er in het VO komt, bepaalt u! 
Vanaf 9 maart kunt u stemmen via onze 
website www.pensioenfondsachmea.nl.  
De kandidaat die de meeste stemmen 
heeft gekregen komt namens de 

pensioengerechtigden in het 
Verantwoordings orgaan. 

Hoe u kunt stemmen?
Ga naar www.pensioenfondsachmea.nl 
en klik op verkiezingen. Volg daar de 
verdere instructies. Om uw stem uit te 
brengen heeft u een code nodig. U vindt 
deze code in de brief met de stem-
oproep die u op 20 februari van ons 
ontving.

De verkiezingen duren tot en met 23 maart. 
Laat uw stem vooral niet verloren gaan! 

Onder de kop ‘Happy to be grey’ publiceerde de Volkskrant in februari een 
uitgebreid artikel waaruit bleek dat ouderen gelukkiger zijn dan jonge mensen. 

Ouderen gelukkiger dan jongeren

De krant baseerde zich op drie onlangs verschenen boeken (o.a. van 
Oxford University). De kern van het artikel: geluk in een mensen-
leven vertoont een U-curve. Met 18 jaar voelen we ons top, daarna 
gaat het bergafwaarts en tobben we meer. Rond het 50e jaar begint 
het geluksgevoel weer te groeien, om te blijven klimmen, ook boven 
de 80. Hoe dat komt? Omdat hormonen tot rust komen. Omdat 
ouderen de realiteit met meer vertrouwen onder ogen zien. En ook 
omdat er minder op het spel staat, waardoor ouderen minder stress 
ervaren. 
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“Sinds een half jaar heb ik een nieuwe 
relatie. We willen gaan samenwonen.  
Wat zijn de gevolgen voor mijn pensioen?”

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op onze website: 
www.pensioenfondsachmea.nl

Patrick Weijers (69): “Nieuwe relatie”

Uw pensioen van SPA verandert niet als 
u gaat samenwonen. Omdat u ná uw 
pensionering bent gaan samenwonen, 
heeft uw nieuwe partner echter geen 
recht op partnerpensioen als u overlijdt.

Samenwonen en gevolgen
Wel kan het gevolgen hebben voor de 
hoogte van uw AOW-uitkering of voor 
andere uitkeringen. Als u gaat samen-
wonen en u ontvangt AOW, moet u dit 
melden bij de Sociale Verzekeringsbank 
(SVB). Informeert u bij de SVB over de 
gevolgen. U vindt meer informatie op de 
website www.svb.nl. 

Ontvangt u naast uw SPA-pensioen 
andere pensioenuitkeringen? Informeer 
vooraf wat daarbij de gevolgen zijn van 
gaan samenwonen.

Samenwonen kan ook gevolgen hebben 
voor recht en hoogte van zorg- en 
huurtoeslag. Ook als u alimentatie 
ontvangt, kan het gaan samenwonen  
van invloed zijn.

Bijzondere hobby?
Heeft u een bijzondere hobby waarover u iets wilt  
vertellen? Besteedt u veel tijd aan een speciale activiteit? 
Bent u heel bewust met een nieuwe hobby begonnen of 
rolde u per ongeluk ergens in waar u nu volledig aan 
verknocht bent? En vindt u het leuk om hier iets over  
te vertellen?  

Stuur uw verhaal naar: 
Stichting Pensioenfonds Achmea (SPA)
t.a.v. redactie Pensioennieuws
Bestuursbureau/AG-C0
Postbus 20048
7302 HA Apeldoorn 
E-mail: info@hetpb.nl
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Ga eens aan de slag met een onbekende hobby. Begeef u 
vooral op onbekend terrein. Dit houdt uw brein namelijk fit, 
zo blijkt uit Amerikaans onderzoek.

Misschien weet u niks van quilten of digitale fotografie.  
Door u te storten op dit soort onbekende vaardigheden, 
verbetert u uw geheugen. Door steeds nieuwe uitdagingen op 
te zoeken wordt u sociaal en mentaal gestimuleerd. Volgens 
onderzoekers van de Association for Phychological Science 
kunnen mensen hierdoor langer zelfstandig leven.

Zoek vooral het onbekende op!

Altijd het laatste pensioennieuws!
Dit is een QR-code. U kunt deze code scannen met uw 
mobiele telefoon of tablet. U komt dan automatisch op 
www.pensioenfondsachmea.nl terecht. Zo heeft u 
altijd het laatste pensioennieuws bij de hand! Om te 
scannen heeft u een mobieltje of tablet nodig met 
internetverbinding en een QR-scanner.

Wilt u communiceren met SPA?
Heeft u een vraag aan SPA? Dan kunt u ons bellen. 
Ons telefoonnummer is 055 579 74 00 (daarna kiest 
u voor optie 1). U kunt ook een e-mail of brief 
sturen. Dan is het belangrijk dat u de juiste adres-
sering gebruikt. Uw vraag komt dan direct bij de 
juiste persoon terecht en uw vraag kan daardoor 
snel beantwoord worden. 

Wilt u schriftelijk reageren?
Ons adres is:
Stichting Pensioenfonds Achmea
Bestuursbureau/AG-C0
Postbus 20048
7302 HA Apeldoorn
 
U kunt ook via e-mail reageren naar:
info@hetpb.nl

Colofon
Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenfonds Achmea
Redactie: Commissie Communicatie

Voeding topsporters en ouderen 
U als gepensioneerde lijkt op een topsporter. Tenminste, als het gaat om de voeding 
die u nodig heeft. Dat bleek tijdens het symposium ‘Gezonde Voeding’. 

Tijdens het symposium ging Gerard Rietjens, de inspannings-
fysioloog van de Nederlandse wielerploeg in op de overeen-
komsten tussen ouderen en topsporters. Hij zei dat een tekort 
aan vitaminen en mineralen bij ouderen en bij topsporters  
vaak voorkomt. “Bij ouderen kan dat komen omdat het aantal 

smaakpapillen afneemt. Dan proef je minder en neemt je 
eetlust af. Daarom is het belangrijk gezonde maaltijden 
voor ouderen op smaak te brengen met bijvoorbeeld 
kruiden.”


