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Stichting Pensioenfonds Achmea

De beleidsdekkingsgraad was eind oktober 121,5%. De actuele, 
maandelijkse dekkingsgraad bedroeg eind oktober 119,1%. De reden 
van de lichte stijging komt door de ontwikkelingen op de financiële 
markten. 

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen van 
het pensioenfonds, en de pensioenen die we nu en in de toekomst 
moeten betalen (onze verplichtingen). Bij een dekkingsgraad van 
100% is er precies genoeg geld om aan alle verplichtingen te kunnen 
voldoen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter het fonds ervoor 
staat. Nieuw is de beleidsdekkingsgraad: de gemiddelde dekkings
graad van de afgelopen 12 maanden. 

Nieuwe rekenrente drukt dekkingsgraden
De Nederlandsche Bank (DNB) verlaagde op 15 juli de rekenrente waar 
pensioenfondsen rekening mee moeten houden. De lagere rekenrente 
geeft volgens DNB een reëler beeld van de ontwikkeling van de rente 
op de lange termijn. Gevolg is wél, dat onze dekkingsgraad eind juli 
met 4% omlaag ging. Ook de beleidsdekkingsgraad daalde in die 
maand licht. Deze daling was minder groot, omdat de beleidsdekkings
graad een gemiddelde is over de afgelopen 12 maanden. 

De pensioenwereld is volop in beweging, 
pensioenfondsen krijgen te maken met 
de ene na de andere verandering. 
Hoe staat SPA ervoor? En hoe gaan we 
de toekomst tegemoet? Aan het woord 
hierover is voorzitter van het pensioen
fonds Hans van den Brink. “We kunnen 
prima op eigen benen staan, maar staan 
open voor nieuwe ontwikkelingen.”

SPA ontstond 6 jaar geleden, uit de 
fusie van de pensioenfondsen van 
Achmea en Interpolis. Bij de oprichting 
voldeed het fonds aan de nieuwste 
eisen, blikt Hans van den Brink terug.  
“We dachten dat we voorlopig wel klaar 
waren. Maar de ontwikkelingen 
volgden elkaar snel op: de financiële 
crisis, het debat over de gevolgen van  
de vergrijzing, de solidariteit en de 
betaalbaarheid van de pensioenen. 
Resultaat is een aangepaste pensioen
regeling en het in eigen beheer nemen 
van het vermogen. Het is tot nu heel 
hectisch geweest. We zijn er in geslaagd 
alle veranderingen stap voor stap door 
te voeren. Het fonds staat als een huis. 
We staan er gezond voor en zijn sterk 
genoeg om zelfstandig de toekomst 
tegemoet te gaan.”

Belangrijke ambitie  
voor de toekomst
“We willen zorgen voor verhoging van 
de pensioenen. We hebben een goed 
beleggingsrendement maar we hebben 
ook te maken met onze dekkingsgraad. 
Die geeft aan of we aan de pensioen
verplichtingen kunnen voldoen”, legt 
Van den Brink uit. “De beleidsdekkings

“Klaar voor de toekomst”Dekkingsgraad schommelt,

maar financiële situatie 

blijft solide

2 Stichting Pensioenfonds Achmea



33

Wat is een dekkingsgraad ?
De dekkingsgraad laat zien hoe SPA er financieel voorstaat. Dit percentage 
geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen. Is de 
dekkingsgraad 100%? Dan heeft SPA precies genoeg geld in kas om alle 
huidige en toekomstige pensioenen te betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, 
hoe beter we er financieel voor staan.

Wat is een beleidsdekkingsgraad?
Sinds 1 januari 2015 hebben alle pensioenfondsen te maken met nieuwe 
(reken)regels. Naast de dekkingsgraad moeten pensioenfondsen de beleids
dekkingsgraad vaststellen. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van 
de dekkingsgraden over de laatste 12 maanden.

“Klaar voor de toekomst”

graad staat eind september op 121,4%. 
Dat is nog niet genoeg om onze 
deelnemers en pensioengerechtigden 
structureel volledig te indexeren.  
De overheid stelt namelijk strengere 
regels aan pensioenfondsen, zoals het 
hebben van grotere buffers. Zo worden 
de pensioenen beter beschermd tegen 
schokken op de financiële markt.  
Maar we blijven ons inspannen om  
te zorgen voor indexatie.”

Huis op orde
“De overheid stelt niet alleen strengere 
eisen op financieel gebied. Ook de 
deskundigheid van pensioenfonds
besturen moet omhoog. We zijn druk 
bezig om alle nieuwe regels in te voeren, 
zodat we op tijd voldoen aan de 
strengere eisen. Om ons heen zien we 
trouwens veel fondsen die elkaar 
benaderen om de krachten te bundelen, 
onder andere door die strengere eisen. 
Ook wordt er gewerkt aan een nieuwe 
pensioenfondsvorm, het zogeheten 
Algemeen Pensioenfonds (APF).”

Denken vanuit kansen
Voor SPA is samenwerking met andere 
fondsen op dit moment vanuit nood
zaak niet aan de orde, benadrukt Van 
den Brink. “SPA is financieel gezond 
genoeg om op eigen benen te staan.  
We hebben onze zaken op orde. SPA 
wil wél kansen in de markt verkennen. 
Denkend vanuit kansen en onze eigen 
kracht. Het belang van deelnemers, 
exdeelnemers en pensioengerechtigden, 
ook voor de lange termijn, staat daarbij 
voor het bestuur altijd voorop.”
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In de Pensioennieuws van afgelopen 
maart sprak Coby Diergaarde over 
de nieuwe strengere regels voor 
pensioenfondsen. In dit artikel gaan 
we in op de risicohouding en de 
haalbaarheidstoets. 

Hoeveel het pensioen straks waard is 
heeft met koopkracht te maken. En of 
het pensioen voldoende meestijgt met 
de stijgende prijzen. De overheid wil 
dat pensioenfondsen de waarde van 
pensioenen op de lange termijn in beeld 
brengen. Dit noemen we het pensioen
resultaat. Daarvoor moet elk jaar een 
haalbaarheidstoets worden gedaan. 
Deze haalbaarheidstoets geeft ook aan 
of het pensioenfonds de toeslagambitie 
tegen acceptabele risico’s kan halen en 
wat de kans op tegenvallers is. SPA 

Pensioenfondsen minder 
kwetsbaar door nieuwe regels (2)

heeft de haalbaarheidstoets gedaan en  
de Nederlandsche Bank (DNB) hierover 
geïnformeerd.

Risicohouding 
Met de sociale partners en het verant
woordingsorgaan is de afgelopen 
periode goed en uitvoerig gesproken 
over een risicohouding voor SPA.  
Het resultaat is dat SPA haar risico
houding heeft vastgesteld. Deze is 
inmiddels vastgelegd in de Actuariële 
en bedrijfstechnische nota (ABTN).  
De ABTN vindt u op pensioenfonds
achmea.nl/overons/beleidfonds.

Gevolgen voor volgende 
generaties in beeld
De haalbaarheidstoets is voor het 
bestuur een meetinstrument. Zo kan het 

bestuur zien wat de gevolgen van het 
beleid zijn voor volgende generaties. 
Dat is goed nieuws voor jongere 
deelnemers. Er komt meer duidelijkheid 
over ‘hun’ pensioen in de verdere 
toekomst. Ieder jaar moet SPA een 
haalbaarheidstoets doen. Zo gaan we 
na of het pensioenresultaat nog aansluit 
bij de afspraken met de sociale partners 
en het SPAbeleid over de toeslag
ambitie en de risico’s. 

De uitkomst voor de toets van 2015  
laat zien dat SPA de ambitie kan halen 
tegen acceptabele risico’s. Deze 
uitkomst is geen garantie dat uw 
pensioen altijd en volledig wordt 
geïndexeerd.

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).
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Coby Diergaarde over de waarde van een goed pensioen

“Evenwicht goed bewaken”

Als gepensioneerde was Coby Diergaarde eerder dit jaar aanwezig bij de kick off van de SPAcampagne ‘Hoe 
staat het met jouw pensioen?’, speciaal bedoeld om actieve deelnemers te laten zien waar ze nu qua pensioen 
staan. “Ik zie dat SPA echt investeert in pensioenbewustzijn. Websites, vlotte filmpjes, animaties. Van alles om 
de drempel zo laag mogelijk te maken. Op een speelse manier proberen ze de nieuwsgierigheid te wekken.”

Coby heeft als gepensioneerde zelf ervaren hoe belangrijk 
het is om op tijd in haar pensioenzaken te duiken.  
Als ‘ambassadeur’ van ons pensioenfonds wil ze dat 
graag overdragen. “Beseffen onze deelnemers wel dat we 
een sterk pensioenfonds hebben waar de zaken goed 
geregeld zijn?”

Armoede voorkomen
De beleving rondom pensioenfondsen is sterk veranderd, 
stelt Coby. “Ooit zijn ze opgezet om armoede te  
voor komen. Je pensioenfonds, daar was je trots op.  
De mensen vonden het waardevol en belangrijk!  
Nu lijkt het soms alsof mensen het gevoel hebben dat  
ze er mee opgescheept zitten. Maar wat wil je dan?  
Het zelf regelen? Ga er maar aan staan in je eentje;  
dan kost het ontzettend veel meer geld en de risico’s  
zijn torenhoog! Ik zou zeggen: wees blij met het fonds  
en maak gebruik van de tools die je aangereikt krijgt en 
besef hoe waardevol een goed pensioen is.”

Voorrecht
“Pensioengerechtigden ervaren elke dag het voorrecht 
van een goed pensioen”, stelt Coby. “Dat gun ik de 
volgende generaties ook.” Coby begrijpt dat er nu 
maatregelen nodig zijn om pensioenfondsen sterker te 
maken voor de toekomst. “Maar het is wel de kunst om 
de juiste balans te vinden. Sommige maatregelen voelen 
pensioengerechtigden direct in hun portemonnee, terwijl 
deelnemers die nog volop opbouwen het pas over tien, 
twintig jaar merken. Pensioengerechtigden willen dat hun 
uitkering op peil blijft, terwijl jonge deelnemers eisen dat 
er voor hun straks ook een fatsoenlijk pensioen overblijft. 
Het is aan de politiek en ons pensioenfondsbestuur om 
dat wankele evenwicht goed te bewaken.” 

“Besef hoe 
waardevol 
een goed 
pensioen is.”
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Hoe deed SPA het in het afgelopen jaar? U leest het in het 
jaarverslag 2014. Hieronder alvast kort de belangrijkste 
punten.

In financieel opzicht was 2014 een goed jaar; onze financiële 
positie verbeterde verder. Bedroeg de dekkingsgraad eind 
2013 nog 120,8%, 2014 sloten we af met een dekkingsgraad 
van 125,1%. Daarmee mag de financiële situatie van SPA 
‘solide’ worden genoemd. Ook qua beleggingen deed SPA het 
goed. Het beleggingsrendement bedroeg 10,9%, tegenover 
2,8% in 2013. 

Nieuwe, strengere regels 
Verder introduceerde de overheid op 1 januari 2015 het 
zogenoemde nieuw Financieel Toetsingskader (nFTK): 
aangescherpte ‘spelregels’ voor pensioenfondsen (zie ook 
pagina **). De nieuwe regels hebben betrekking op onder 
meer de berekening van de dekkingsgraad. Ook hebben de 
regels gevolgen voor het verhogen van de pensioenen.  
In 2014 stak het bestuur veel tijd in de voorbereiding van de 
nieuwe regels, zodat de overgang soepel zou verlopen. 

Meer weten? 
Op onze website kunt u het volledige jaarverslag lezen.  
U kunt het ook downloaden of printen. 

SPA in 2014: 
lees het in het jaarverslag

2014 in cijfers

2013

aantal deelnemers aantal gewezen deelnemers
aantal pensioen-
gerechtigden

vermogen
(x € 1.000)

dekkings-
graad in %

beleggings-
rendement in %

14.935 15.954 4.303

2,8120,8

10,9125,1

12.342 12.419 3.705

5.800.429

4.389.547
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Automatisering en HR: zijn lange 
carrière binnen Achmea (eerst Centraal 
Beheer) voerde Peter langs diverse 
afdelingen binnen het concern. In 2014 
ging hij met pensioen. Stilzitten is er 
niet bij: Peter heeft het drukker dan 
ooit. “Als hartpatiënt ben ik me een 
aantal jaren geleden gaan inzetten voor 
de Hartstichting. Ik organiseer samen 
met 4 andere mensen de collecte voor 
de Hartstichting in Apeldoorn. Elk jaar 
weer een flink karwei. 

Eigen fitnessclub
Altijd al was Peter sportief: heel vroeger 
als voetballer, vanaf zijn 28e werd 
hardlopen zijn grote passie. Sinds 1985 

Bijzondere hobby: Peter Mooij

Samen sporten  
in de buitenlucht
Sporten was altijd al een van de grootse hobby’s van Peter Mooij (66). Nu hij met 
pensioen is, organiseert hij elke donderdag buitenfitness voor een klein groepje 
liefhebbers. “We hebben ook veel lol met z’n allen.”

is hij ook actief als begeleider van 
loopgroepen. “Een paar jaar geleden 
kreeg ik – vanwege mijn zittende 
werk – last van mijn onderrug. Van 
mijn fysiotherapeut kreeg ik oefeningen, 
die ik moest blijven doen. Omdat 
binnen sporten niks voor mij is, besloot 
ik een eigen fitnessclubje op te richten.  
Voor mij was dat een goede stok achter 
de deur om te blijven bewegen.  
Tegelijkertijd kon ik zo ook andere 
mensen helpen om op een verantwoor
de manier aan hun lichaam te werken.” 

Gerichte training
Inmiddels komen elke donderdag
ochtend zo’n tien tot twaalf enthousias

telingen bijeen in het bos onder leiding 
van Peter. “We doen gerichte, spier
versterkende oefeningen voor de 
rompstabiliteit, aangevuld met stevig 
wandelen en krachttraining. Zo trainen 
we ons hele lichaam. En, niet onbelang
rijk: het is enorm gezellig! Zo snijdt het 
mes aan twee kanten. Wel ouder, maar 
ook nog steeds lekker fit!”

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? Laat u ons 
dat dan weten: info@hetpb.nl
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Altijd het laatste pensioennieuws!
Dit is een QR-code. U kunt deze code scannen met de 
app op uw mobiele telefoon. U komt dan automatisch 
op de website van uw pensioenfonds terecht. Zo heeft 
u altijd het laatste pensioennieuws bij de hand!  
Om te scannen heeft u een mobieltje nodig met 
internet verbinding en een QR-scanner.

Heeft u vragen? 
Wij beantwoorden ze graag via 
055 579 74 00, optie 1.
U kunt ook het contactformulier invullen op
de website: www.pensioenfondsachmea.nl

Wilt u schriftelijk reageren?
Stichting Pensioenfonds Achmea
Bestuursbureau/AG-C0
Postbus 20048
7302 HA Apeldoorn
info@hetpb.nl

Colofon
Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenfonds Achmea

Overlijdt uw partner, dan breekt een verdrietige periode 
aan waarin u veel moet regelen. Naar het pensioenfonds 
hoeft u in de meeste gevallen geen actie te ondernemen. 

Wanneer hoeft u geen actie te nemen?
Woont u in Nederland? Door de koppeling met de  
Gemeentelijke Basisadministratie wordt SPA automatisch 
op de hoogte gesteld van het overlijden van uw partner.  
Wij zorgen dan voor aanpassing in onze administratie.  
Als uw partner overlijdt, nadat u bent overleden, hoeven  
de nabestaanden niets te doen. De uitkering van het 
partnerpensioen stopt dan automatisch.

Wanneer moet u actie ondernemen?
Woonde u samen met uw partner en was uw partner 
aangemeld bij SPA op het moment van zijn/haar over
lijden? Of woonde uw partner in het buitenland op het 
moment van zijn/haar overlijden? Dan moet u het  
overlijden wel aan ons melden. Dat kan via de contact
pagina op de website www.pensioenfondsachmea.nl.
Overlijdt uw partner nadat u bent overleden en woonde 
deze in het buitenland op het moment van zijn/haar 
overlijden? Dan moeten de nabestaanden het overlijden 
wel doorgeven aan SPA. Dit kan op dezelfde wijze als 
hier boven staat. Meer informatie over dit onderwerp vindt 
u op onze website: www.pensioenfondsachmea.nl

“Mijn partner is overleden.
Wat moet ik doen?” 

Hoe kunt u ons helpen om het voor 
u te verbeteren?

Hoe tevreden bent u over SPA? Wat vindt u van onze 
dienstverlening? Hoe beoordeelt u de informatie die u van 
ons ontvangt? Om dit soort vragen draait de enquête 
waarvoor een aantal pensioengerechtigden begin november 
een uitnodiging voor hebben ontvangen. De resultaten van 
dit onderzoek gaan ons helpen om de dienstverlening aan u 
te verbeteren. De resultaten publiceren we in een volgende 
Pensioennieuws.


