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“ Steeds meer last  
van lage rente”

De dalende rente zet de dekkingsgraden van pensioenfondsen 
onder druk. Ook SPA heeft hier last van en bekijkt 
momenteel of er maatregelen nodig zijn. 

De dekkingsgraad laat zien hoe gezond we financieel zijn.  
Bij 100% hebben we precies genoeg geld om de pensioenen  
uit te betalen. De beleidsdekkingsgraad geeft het gemiddelde 
van de reguliere dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden 
weer. De dekkingsgraad was eind maart 111,2%, de beleids-
dekkingsgraad stond op 117,5%. 

De daling in het afgelopen jaar heeft  
verschillende oorzaken:
•  De methode voor de berekening van de dekkingsgraad 

veranderde door nieuwe wet- en regelgeving. 
•  In juli 2015 verlaagde De Nederlandsche Bank (DNB)  

de rekenrente voor pensioenfondsen. Door deze  
maatregel daalde de dekkingsgraad van SPA met 4%. 

•  SPA besloot de pensioenen van de pensioengerechtigden  
en de gewezen deelnemers te verhogen. Als gevolg  
hiervan daalde de dekkingsgraad met 1,1%. 

 
 
 

•  SPA besloot de grondslagen aan te passen. Dat zijn  
de rekenfactoren die het pensioenfonds gebruikt om  
het pensioen te berekenen, bijvoorbeeld bij uitruil  
van ouderdomspensioen in partnerpensioen.  
De dekkings   graad daalde hierdoor met 0,9%.

Als de daling van de beleidsdekkingsgraad blijft doorzetten, 
moeten we ook plannen maken om te zorgen dat aan de 
vermogenseisen kan worden voldaan. Het vereist eigen 
vermogen van SPA is ruim 115%. Wanneer de beleids-
dekkingsgraad daaronder komt, hebben we een reservetekort. 
SPA moet dan bij De Nederlandsche Bank (DNB) een herstel-
plan indienen. 

Meer informatie
Voor meer informatie over onze financiële situatie  
en de ontwikkeling van de dekkingsgraad, kijk op  
pensioenfondsachmea.nl

http://www.pensioenfondsachmea.nl
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“Bijna altijd kunnen we  
direct helpen”

“Wist u dat er elke dag van 8 tot 5 een team van pensioenspecialisten klaar staat om uw vragen te beantwoorden? 
Graag stellen we het team dat de telefonische helpdesk bemant aan u voor. We spraken met Meggie Senders en 
Marco Melis. “Wij hebben alle gegevens bij de hand. Op 95% van de vragen kunnen we direct antwoord geven.” 

Het team bestaat uit collega’s van verschillende Achmea 
locaties. Meggie werkte voorheen bij Interpolis. Twee andere 
teamleden zijn overgekomen uit Apeldoorn. “Vaak krijgen  
we bekenden aan de lijn. Die herkenning is leuk. We zijn zeker 
geen anoniem callcenter. We komen uit dezelfde Achmea-
familie”, zegt Meggie. 

“Inspelen op ieders situatie”
Marco: “Het ene moment krijg je een telefoontje van iemand 
die een leuke nieuwe baan heeft gevonden en die een vraag 
heeft over pensioenoverdracht. Het andere moment praat je 
met iemand die tegen zijn zin in het bedrijf heeft moeten 
verlaten. Dat zijn natuurlijk heel verschillende gesprekken.  
Het is de kunst om daar goed op in te spelen.”

Inzicht en overzicht 
Meggie vertelt dat hoe dichter mensen bij hun pensioendatum 
komen, hoe meer vragen ze hebben. “De pensioenregeling van 
SPA kent veel keuzemogelijkheden. Bijvoorbeeld eerder 
stoppen of langer doorwerken. Wat de financiële gevolgen 
hiervan zijn, rekenen we graag voor de mensen uit”.

Bel ons
Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet op de website 
vinden? Belt u dan de Pensioendesk: 055 579 7400, optie 1.
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Uw pensioen iets omhoog
Per brief lieten we u in februari weten 
dat uw pensioen dit jaar is verhoogd.  
In het kort geven de belangrijkste 
punten uit de brief weer.

Het pensioenfonds wil uw pensioen 
jaarlijks verhogen, omdat ook de prijzen 
stijgen. Dit heet toeslagverlening. Voor 
de verhoging wordt gekeken naar de 
stijging van de prijzen (prijsindexcijfer 
van het CBS). Die bedroeg over de 
periode oktober 2015-oktober 2016 
0,41%. Doordat via de wetgeving de 
voorwaarden zijn veranderd, moet het 
fonds zorgen voor extra financiële 

buffers. Hierdoor is er onvoldoende 
ruimte om de toeslag volledig te geven. 
Het bestuur besloot om een toeslag te 
geven van 0,21% per 1-1-2016. De groep 
met een Achmeapensioen bij SBZ 
ontvangt van SBZ al een toeslag van 
0,1%. Daarom krijgt zij van SPA een 
toeslag van 0,11%, zodat ook zij in 
totaal dezelfde toeslag krijgt.

Wettelijke regels
Het bestuur mag de pensioenen alleen 
verhogen als we voldoen aan de wette-
lijke regels. Onze financiële buffers 
moeten sterk genoeg zijn zodat we  

tegenvallers kunnen opvangen. Ook 
moet zeker zijn dat er nu en in de 
toekomst voldoende geld is om de 
pensioenuitkeringen te kunnen blijven 
doen als we een toeslag geven.

Geen garantie voor  
verhoging
Door de dalende rente komt de financi-
ele positie van SPA onder druk te staan. 
Of uw pensioen ook volgend jaar wordt 
verhoogd is niet zeker. Hiervoor bestaat 
geen garantie en hangt samen met de 
financiële ontwikkelingen, Zie ook het 
artikel op de voor pagina. 

Heeft u weleens gekeken op mijnpensioenoverzicht.nl?  
Hier vindt u een overzicht van al uw pensioenpotjes.  
Ook ziet u hier hoeveel AOW u straks ontvangt. 

U vindt op deze website informatie over uw pensioen dat  
via uw werkgevers voor u is opgebouwd. Ook vindt u hier  
uw pensioen bij SPA. Natuurlijk krijgt u rechtstreeks bericht 
van SPA over uw-pensioen bij SPA. Eens in de 5 jaar sturen 
we u een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Op dat overzicht 
laten we zien welk bedrag er bij SPA voor u aan pensioen staat 
en vanaf welke datum. Alle pensioenfondsen en verzekeraars  
in Nederland gebruiken hetzelfde overzicht. Als u ze samen-
voegt, heeft u goed in beeld wat u aan pensioen heeft op-
gebouwd. Dat helpt bij het maken van uw toekomstplannen.  
Het volgende UPO van SPA sturen we u in 2017. 

Altijd up-to-date
Maar als u de actuele stand van uw pensioen wilt inzien, kunt 
u Mijnpensioenoverzicht.nl raadplegen dat u op elk gewenst 
moment inzicht geeft in wat er voor u aan pensioen is geregeld. 
Om bij uw persoonlijke pensioengegevens te komen heeft u in 
uw eigen DigiD nodig. 

MijnPensioenoverzicht.nl:  
alles over uw pensioen

http://www.MijnPensioenoverzicht.nl


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:  

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

“ Ik ga verhuizen. Moet ik  
dat doorgeven aan SPA?”

Nee, u hoeft een verhuizing binnen Nederland niet aan ons te melden. 
Persoonlijke gegevens die bekend zijn bij uw gemeente, zoals een adreswijziging, worden automatisch  
aan ons doorgegeven. Uiteraard moet u uw adreswijziging wel doorgeven aan uw nieuwe gemeente.

Woont u in het buitenland of verhuist u naar het buitenland?
Dan moet u wel uw nieuwe adres aan ons doorgeven. Ga daarvoor naar pensioenfondsachmea.nl/contact.

Dat kan alleen als uw ouderdomspensioen lager is dan het wettelijk minimum afkoopbedrag zijn (in 2016:  
€ 465,94) op het moment dat u uit dienst gaat. Is uw pensioen lager, dan kopen we uw pensioen af, inclusief 
het partner- en wezenpensioen. We doen dit 2 jaar na uw uitdiensttreding. Besluit u voor die datum uw 
pensioen mee te nemen naar uw nieuwe pensioenregeling, dan kopen wij natuurlijk niet af. De waarde van 
uw pensioen wordt dan bij uw pensioenfonds of verzekeraar opgenomen bij het pensioen dat u daar heeft.

“ Ik wil mijn pensioen  
afkopen, kan dat?”

http://www.pensioenfondsachmea.nl/contact
http://www.pensioenfondsachmea.nl/contact

