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Financieel expert en bestuurslid Gerald van Son:

“SPA staat er goed voor!”
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. Nee, het afkopen van pensioen is geen 

recht van de deelnemer maar van de 
pensioenuitvoerder. Kleine pensioenen 
mag SPA (zonder uw toestemming) 
afkopen. SPA doet dit 2 jaar nadat uw 
deelname aan het pensioenfonds is 
gestopt of op de ingangsdatum van uw 
pensioen. Er is sprake van een klein 
pensioen als dit lager is dan € 462,88 

(per 1-1-2015) bruto per jaar. U krijgt 
dan een bedrag ineens uitgekeerd en 
geen (maandelijkse) pensioenuitkering 
meer. Door afkoop beperkt SPA de in 
verhouding hoge administratieve lasten 
voor een klein pensioen. Bij overlijden 
of bij scheiding kan een pensioenfonds 
ook een klein (bijzonder) 
partnerpensioen afkopen. 

Op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u wat 
afkoop betekent voor uw AOW- en 
pensioenuitkering(en). 

Kijk op www.belastingdienst.nl wat de 
gevolgen van afkoop voor uw eventuele 
verhogingen kunnen zijn of bel met de 
belastingdienst.

Vragen 
Heeft u vragen?
We beantwoorden ze graag.  

Belt u ons op telefoonnummer  

055 579 74 00 (optie 1).

U kunt ook het contactformulier invullen  

op onze website. Ga hiervoor naar:  

www.pensioenfondsachmea.nl/contact

Wilt u schriftelijk reageren? 
Stichting Pensioenfonds Achmea 

Bestuursbureau/ CB-2 A8 

Postbus 20048, 7302 HA Apeldoorn 

U kunt ook via e-mail reageren naar: info@hetpb.nl

Colofon 
Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenfonds Achmea

Redactie: Bestuursbureau SPA

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

Kan ik mijn pensioen afkopen? 

Veelgestelde vragen 

Gerald legt uit dat de overheid 
pensioenfondsen financieel sterker 
wil maken. “De eisen zijn opge-
schroefd om zo buffers te kweken 
waardoor pensioenfondsen minder 
gevoelig zijn voor financiële schok-
ken.” Die eisen staan in het nieuw 
Financieel Toetsingskader (FTK). 
Dat is het gedeelte in de pensioen-
wet 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.”

“Wij zitten aan de goede  
kant van de streep.”
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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 bespa-
ren. 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.”

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 voldoen-
de financiële ruimte is om een toeslag te verlenen. Het is dus niet 
zeker dat uw pensioen jaarlijks wordt verhoogd met een toeslag. 

Uw pensioen is verhoogd  
per 1 januari 2015

“Elke euro die we binnen 
krijgen, willen we 
besteden aan ons 

pensioen.”

Vraagt u zich wel eens af hoeveel pensioen u later ontvangt? Dat 
kunt u eenvoudig nakijken op www.mijnpensioenoverzicht.nl. 
Let op: uw persoonlijke gegevens van SPA zijn nu nog 
bij gewerkt tot 31 december 2013. Medio dit jaar worden de 
gegevens over 2014 hier aan toegevoegd. 

Pensioenoverzicht van SPA
Als oud-deelnemer van SPA ontvangt u eens in de vijf jaar uw 
pensioenoverzicht van SPA. De laatste keer was in 2012.  
In 2017 ontvangt u weer uw nieuwe pensioenoverzicht van 
SPA. In het pensioenoverzicht ziet u hoeveel pensioen u later 
kunt verwachten en hoeveel pensioen u tot en met het voor-
gaande jaar heeft opgebouwd. Tussentijds kunt u uw pensioen 
van SPA raad plegen via www.mijnpensioenoverzicht.nl.

www.mijnpensioenoverzicht.nl
Op www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u niet alleen het  
pensioen dat u nu opbouwt, maar ook het pensioen dat u 
mogelijk via andere werkgevers opbouwde. Verder vermeldt 
mijnpensioenoverzicht.nl hoeveel AOW u krijgt en ook wat uw 
nabestaanden krijgen als u overlijdt. Een handig overzicht dus. 

Hoe komt u bij uw pensioengegevens?
Om in te loggen heeft u een DigiD nodig. Dat is uw eigen 
inlogcode van de overheid. U gebruikt deze code bij verschil-
lende overheidsdiensten. Bijvoorbeeld voor de aangifte bij de 
belastingdienst.

Hoeveel pensioen heb ik in totaal?

De dekkingsgraad laat zien hoe gezond een 
pensioen fonds 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 
“beleids dekkingsgraad”. 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 maande-
lijks door DNB wordt gepubliceerd, in plaats van de 
driemaandsgemiddelde(UFR)rente zoals deze in 
2014 werd gehanteerd. Hierdoor zijn de dekkings-
graden niet goed meer te vergelijken met de  
gerapporteerde dekkingsgraden over 2014.

Lichte daling van de beleidsdekkingsgraad  
van 0,3%
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%. Omdat de dekkingsgraad van januari 2015 
(120,2%) onder invloed van de lagere rente lager 
was dan de dekkingsgraad van januari 2014 
(123,8%) is de op 12-maands-middeling gebaseerde 
beleidsdekkingsgraad met 0,3% omlaag gegaan.

Berekening van  
beleidsdekkingsgraad  
is gewijzigd


