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moment zijn we wettelijk verplicht om 
een herstelplan te maken. Hierin staat 
hoe we als pensioenfonds ervoor zorgen 
dat we de komende jaren weer uit-
komen op het vereiste niveau.

Deelnemers, pensioengerechtigden  
en werkgevers merken niks van het  
herstelplan. Met de koers die we nu 
volgen en de positieve ontwikkeling  
van de rente en, lukt het om snel weer 
aan te sterken.

Financiële situatie en herstelplan

jaar doorzet. Daarnaast hebben de  
rendementen op onze beleggingen ook 
positief bijgedragen aan onze financiële 
positie. 

Toch herstelplan 
Ook al gaat het financieel beter met 
SPA, toch moesten we voor het eind 
van 2016 nog een herstelplan indienen 
bij De Nederlandsche Bank (DNB). In 
vergelijking met andere pensioen-
fondsen doen we het zeker niet slecht. 
Maar toch zijn we door de grens gezakt 
die toezichthouder DNB aanhoudt.  
Die grens geeft aan hoeveel wij als  
pensioenfonds aan reserves achter de 
hand moeten hebben. DNB verlangt dat 
wij minimaal een dekkingsgraad hebben 
van 114,3%. Daar zijn we eind augustus 
2016 onder gekomen. Vanaf dat 

Sinds oktober is er sprake van een 
duidelijke verbetering in de financiële 
gezondheid van pensioenfonds Achmea. 
Maand na maand ging deze in 2016 
eerst in kleine stapjes achteruit. Aan 
het eind van het jaar is die neergaande 
lijn omgebogen.

Onze financiële gezondheid lezen we af 
aan de beleidsdekkingsgraad. Is die 
100% dan hebben we precies genoeg 
geld om alle pensioenen nu en in de  
toekomst te betalen. Na maanden van 
daling lijkt de weg omhoog weer 
gevonden. Dat is vooral te danken aan 
de rente die sinds een paar maanden 
weer stijgt. Dat is goed nieuws voor 
pensioenfondsen. Eind december 2016 
is de dekkingsgraad van SPA gestegen 
naar 117%. Deze stijging kwam door  
de goede beleggingsresultaten en de  
stijging van de rente.
De beleidsdekkingsgraad is per 
december 2016 gelijk gebleven op 
113,1%. 

Waar is de opleving aan te 
danken?
De afgelopen jaren daalde de rente naar 
een ongekend laag niveau. Pensioen-
fondsen hebben daar flink onder 
geleden. Ook SPA heeft hierdoor mil-
joenen euro’s extra opzij moeten zetten 
om de toename van de waarde van de 
pensioenverplichtingen te dekken.  
Die situatie lijkt nu te verbeteren,  
want sinds een paar maanden is de 
rente weer wat omhoog gekropen.  
Voor alle pensioenfondsen is dat goed 
nieuws. Zeker als deze trend komend 

Laatste kwartaal laat opgaande lijn zien

‘ Deelnemers,  
pensioen gerechtigden 
en werkgevers  
merken niks van het 
herstelplan.’
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Pensioenoverzicht toont  
uw actuele pensioen 

Eind maart ontvangt u uw jaarlijkse pensioen- 
overzicht. Hierop staat de hoogte van uw pensioen  
op 31 december 2016. 

Uw pensioenoverzicht ziet er anders uit
Vanaf 2017 ziet uw overzicht er anders uit dan in voor-
gaande jaren. De grootste verandering is dat uw jaar-
lijkse overzicht u nu beter helpt om inzicht te  
krijgen hoe uw pensioen geregeld is. De vorm van het 
overzicht komt overeen met Pensioen 1-2-3, een  
methodiek om uw pensioen in drie overzichtelijke  
informatielagen uit te leggen. De onderwerpen die  
u in uw pensioenoverzicht ziet staan, vindt u op onze 
website onder Pensioen 1-2-3 makkelijk terug. Daar staat 
meer toelichting op de verschillende onderdelen van uw 
pensioenregeling. 

Waar moet u op letten bij het 
Pensioenoverzicht? 
 -  Als het voor u van toepassing is, staat naast uw 

pensioen ook op het overzicht hoeveel uw partner  
ontvangt als u komt te overlijden. 

-  Uw pensioen is per 1 januari 2017 verhoogd.  
Die verhoging staat niet op uw POP omdat het 
overzicht de stand van 31 december 2016 weergeeft. 
Wel kunt u zien met welk percentage uw pensioen de 
afgelopen 5 jaar is verhoogd en wat onze ambitie was. 

 - Let op: alle vermelde bedragen zijn bruto bedragen. 
 - Het Pensioenoverzicht is iets anders dan de jaar-

opgave. Dat overzicht heeft u nodig als u  
uw belastingaangifte invult. Dit overzicht heeft  
u ontvangen in januari 2017.

Mogelijk ontvangt u ook van andere pensioenfondsen 
een pensioen. Ook daarvan krijgt u een overzicht.  
De pensioenwet verplicht elk pensioenfonds deze over-
zichten te sturen. 

Bewaar uw pensioenoverzicht. 
Zo houdt u goed zicht op de ontwikkeling van uw 
pensioen en – als dit van toepassing is – het pensioen dat 
uw partner krijgt als u komt te overlijden. Aan de hand 
van de overzichten kunt u ook altijd controleren of uw 
pensioengegevens in onze administratie kloppen. 

Heeft u vragen over uw 
pensioenoverzicht? 
Belt u dan naar 055 579 74 00. U krijgt dan een keuze-
menu waarin u kiest voor optie 1.
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Cécile van Dongen (77) uit Hoogland 
heeft een bijzondere hobby. Al 40 jaar 
is ze in de weer met poppen. “In het 
begin maakte ik de poppen zelf, de 
laatste 35 jaar ontwerp en maak ik 
uitsluitend patronen voor kleertjes van 
poppenhuis-poppen.”

Bij Cécile op zolder lijkt het wel een 
groot poppenhuis. Overal schappen  
vol met poppen, poppenkamers en  
een groot zelfgebouwd poppenhuis.  
“Een passie die in 1975 begon, toen ik 
enkele cursussen ‘poppen maken’ 
volgde. Ik maakte geboetseerde poppen 
en porseleinen poppen. Daarin heb ik 
zelf ook nog lesgegeven.” Daarna stapte 
Cécile over op het ontwerpen van  
miniatuurkledingpatronen voor  
poppenhuispopjes.

Eigen breinaalden
Cécile is niet alleen: heel veel vrouwen 
(en mannen!) in ons land zijn gek op 
poppenhuizen. De popjes zijn maar 
klein. Groter dan 15 cm zijn ze niet. 
Baby-poppetjes zijn niet groter dan  
2,5 cm. Het garen waarmee Cécile  
breit is bijna zo dun als naaigaren  
en de breinaaldjes hiervoor maakt  
en verkoopt ze zelf omdat deze niet  
in de handel te koop zijn.

Boekjes met patronen
Cécile staat inmiddels in binnen-  
en buitenland bekend om haar  
patroontjes. Ze heeft er zo’n 450 
gemaakt. Ze worden gepubliceerd  

Meer pensioen in 2017
Indexatie 

U krijgt in 2017 iets meer pensioen. De verhoging bedraagt 0,08%. 
Dit heeft het bestuur besloten op basis van de inflatie en de financiële 
situatie van SPA. We willen de pensioenen graag verhogen als dat 
kan en mag, ook al is het een beperkte verhoging.

In januari 2017 stuurden we u een brief over deze verhoging van  
uw pensioen met ingang van 1-1-2017. Hierbij nog een korte  
toelichting. Doordat de prijzen stijgen, daalt uw koopkracht.  
Die waardevermindering probeert SPA te compenseren door  
toeslagen toe te kennen. Het bestuur kijkt hiervoor naar twee  
bepalende uitgangspunten:
a. De financiële positie van het fonds
b.  De ontwikkeling van het prijsindexcijfer voor de  

gezinsconsumptie. 

Toeslagen zijn gebonden aan voorwaarden
Over het toekennen van toeslagen door SPA staan duidelijke regels 
in het pensioenreglement en in de actuariële en bedrijfstechnische 
nota. U kunt deze vinden op onze website. Hieruit blijkt dat de  
toeslagregels voor deelnemers anders zijn dan voor pensioen- 
gerechtigden. Bij deelnemers zijn die gekoppeld aan de loon- 
afspraken die sociale partners maken bij de cao-onderhandelingen 
voor de Achmea cao. Bij pensioengerechtigden kijken we naar de 
ontwikkeling van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie 
zoals dit wordt berekend door het Centraal Bureau voor de  
Statistiek. 

Meer informatie
Wilt u de actuele ontwikkelingen rondom uw pensioen volgen?  
Op pensioenfondsachmea.nl vindt u het laatste nieuws.

“Miniatuur-kleertjes maken is een heel gepriegel”
Bijzondere hobby
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in Nederlandse en Duitse poppen- 
huisbladen en haar boekjes zijn er in  
het Nederlands, Duits en Engels.  
“Je kunt er niet van leven, maar het is 
een heel interessante hobby!” Er zijn 
ook beurzen voor poppenhuizen en 
miniaturen: begin maart en eind  
september in de Eusebiuskerk in 
Arnhem, met zo’n 200 exposanten  
uit de hele wereld.

Een nieuwe raad 
van toezicht

“Miniatuur-kleertjes maken is een heel gepriegel”
Bijzondere hobby

Blij met weduwepensioen
Cécile heeft nooit in loonverband 
gewerkt. Ze krijgt weduwenpensioen 
sinds haar man 2 jaar geleden  
overleed. “Met het weduwen-
pensioen van SPA kan ik prima 
verder leven en verder hobbyen”. 

Neem ook eens een kijkje op de  
website van Cécile:  
priegelpatroontjes.nl.

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 via info@hetpb.nl
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SPA richt het kompas  
op de toekomst

Bestuurlijke ontwikkelingen

Maatschappelijke veranderingen volgen elkaar snel op en 
ook het huidige pensioenstelsel ligt onder een vergrootglas. 
Het aantal pensioenfondsen slinkt snel door fusies en  
opheffingen. Zoals we in oktober vorig jaar al hebben aan-
gegeven is dit aanleiding voor SPA geweest om het afgelopen 
jaar het vizier op de toekomst te richten. Een afvaardiging 
van het bestuur heeft samen met een externe adviseur drie 
mogelijke toekomstscenario’s bekeken: 
1. SPA blijft zelfstandig
2. Samenwerking met andere pensioenfondsen
3.  Aansluiten bij een Algemeen Pensioenfonds.

SPA blijft zelfstandig
In de bestuursvergadering van december heeft het bestuur op 
basis van de bevindingen van de stuurgroep besloten dat SPA 
zelfstandig blijft. Het bestuur vindt dat er dit moment nog 
genoeg ruimte is voor een zelfstandig bestaansrecht en dat de 
belangen van de (gewezen) deelnemers en pensioengerech-
tigden het meest gediend zijn met een zelfstandige voortzet-
ting. Dit betekent niet dat dit in de toekomst niet kan wijzigen. 

Gerald van Son - secretaris Otto Veldt - voorzitter

Per 1 januari heeft SPA een nieuwe
bestuursvoorzitter.

Door het vertrek van Hans van den Brink was er 
een vacature voor de functie van voorzitter. 
Secretaris en plaatsvervangend voorzitter  
Anne Martin de Graaf heeft tot 1 januari de  
rol van voorzitter op zich genomen.  
Frank Mittertreiner vervulde daarbij de rol  
van secretaris. Per 1 januari 2017 is Otto Veldt 
 de nieuwe voorzitter. Per 1 januari is, door  
het vertrek van Anne Martin de Graaf bij  
Achmea, Gerald van Son de nieuwe secretaris.
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“Heeft u al een Auto-maatje’’?
Even naar de kapper, een kleine boodschap doen of een avondje uit. Voor veel ouderen 
is dit niet vanzelfsprekend. Misschien heeft u zelf geen auto, of bent u minder mobiel. 
De ANWB heeft daar iets op gevonden: ‘Automaatjes’. De ANWB koppelt ouderen 
die vervoer zoeken aan mensen die vrijwillig als chauffeur hun diensten willen aan-
bieden. Het project loopt al in Barneveld, Woerden, Abcoude, Mijdrecht en Wilnis. 
De ANWB hoopt dat er in 2017 veel meer gemeenten meedoen. Hier vindt u meer 
informatie: anwb.nl/lidmaatschap/maatschappelijk/mobiliteit

SPA gaat uw post digitaal naar  
de Berichtenbox versturen

De Berichtenbox is uw persoonlijke digitale brievenbus  
op Mijnoverheid.nl. U kunt daarop inloggen met uw 
DigiD. SPA gaat binnenkort gebruik maken van deze 
Berichtenbox door er pensioeninformatie naar toe te 
sturen. We doen dit omdat we u zo op een goed beveiligde 
manier persoonlijke informatie kunnen verstrekken, zoals 
uw jaarlijkse pensioenoverzicht. Het versturen via de 
e-mail of de papieren post vinden wij niet betrouwbaar en 
veilig genoeg. Dat betekent dat wij uw pensioenoverzicht 
2017 naar uw Berichtenbox sturen. Daardoor komt onze 
post gegarandeerd en op tijd bij de juiste persoon aan.

Het gebruik van de Berichtenbox heeft 
voordelen voor u
Iedere Nederlander heeft sinds november 2015 een  
account bij Mijnoverheid.nl. U hoeft alleen maar in te 
loggen. U bent de enige die toegang heeft tot uw eigen 
gegevens. Door gebruik te maken van uw Berichtenbox,  
heeft al uw belangrijke post bij elkaar. De Belastingdienst 
stuurt persoonlijke informatie ook al naar uw 
Berichtenbox. In de Berichtenbox komt alleen post die 
voor u bestemd is. Deze post kunt u makkelijk online 
bewaren, zodat u er altijd en overal bij kunt. Bovendien 
kunt u uw post in de Berichtenbox ordenen, waardoor u 
belangrijke zaken niet uit het oog verliest. Omdat de 
toegang alleen mogelijk is met uw eigen DigiD 
inloggegevens, is het een betrouwbare en veilige 
oplossing. In de Berichtenbox komt geen 
reclame, want dat is wettelijk verboden. 

Gebruik van Berichtenbox gaat gefaseerd
De overstap naar de Berichtenbox gaat gefaseerd, want  
we sturen niet in een keer al uw post van SPA naar uw 
Berichtenbox. We beginnen met het jaarlijkse Uniform 
Pensioenoverzicht, het UPO. Alle overige informatie van 
SPA ontvangt u voorlopig nog per post (papier of e-mail). 
Pas in de loop van 2017 bekijken we welke andere voor u 
belangrijke pensioenpost we naar uw Berichtenbox  
gaan versturen. Wilt u uw pensioenoverzicht op papier 
(blijven) ontvangen, dan geeft u dat aan op de website  
van SPA. 
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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. 
Of u vult het contactformulier op 
pensioenfondsachmea.nl in.
 
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
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Veel gestelde vragen

Wanneer moet ik een verandering doorgeven?

Welke verandering in mijn 
leven moet ik doorgeven? 

Wat is loon heffings korting? 

Sudoku
Volgens de belastingwet heeft u recht op loonheffingskorting. 
U betaalt daardoor minder loonbelasting en premie 
volksverzekeringen. Deze korting mag u slechts bij één 
uitkeringsinstantie gebruiken. Het is raadzaam dit te doen bij 
de instantie waarvan u de hoogste uitkering ontvangt. 
Ontvangt u AOW, dan past de Sociale Verzekeringsbank de 
loonheffingskorting toe. Wilt u dit aanpassen? Vraag dan een 

‘model opgaaf gegevens voor de loonheffingen’ aan bij de 
Belastingdienst.

Veel wijzigingen in uw persoonlijke situatie krijgen wij automatisch door van de gemeente als u in 
Nederland woont. Dat geldt als u gaat verhuizen, trouwen of scheiden of als uw partner overlijdt. 
U hoeft dan geen melding aan ons te doen. 

Als u gaat samenwonen of uit elkaar gaat, moet u dit wel zelf aan ons melden. Ook als u 
naar of binnen het buitenland verhuist moet u dit aan ons doorgeven. Meer informatie 
hierover vindt u op onze website onder het kopje ‘Mijn situatie verandert’.


