Stichting Pensioenfonds Achmea

Pensioen
Nieuws
maart 2017

2

Opgaande lijn
vermogen SPA

3

SPA richt het kompas
op de toekomst

4

Hoeveel pensioen
heeft u bij elkaar?

Meer pensioen
in 2017
De verhoging van het pensioen dat u bij SPA heeft
opgebouwd, bedraagt per 1 januari 2017 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 de koopkracht van uw
pensioen. Die waardevermindering probeert SPA te compen
seren door toeslagen toe te kennen. Het bestuur kijkt hiervoor
naar twee bepalende uitgangspunten:
• De financiële positie van het fonds
• De ontwikkeling van het prijsindexcijfer voor de
gezins-consumptie.

www.pensioenfondsachmea.nl

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 pensioenfondsachmea.nl.

Laatste kwartaal
laat opgaande
lijn zien in
vermogen SPA

Sinds oktober is er sprake van een duidelijke verbetering in de financiële gezondheid
Pensioenfonds Achmea, waar u een deel van uw pensioen heeft opgebouwd. Maand
na maand ging deze in 2016 eerst in kleine stapjes achteruit. Aan het eind van het
jaar is die neergaande lijn omgebogen.
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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, ook uw UPO.

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.

We doen dit omdat we u zo op een goed beveiligde manier
persoonlijke informatie kunnen verstrekken, zoals uw

Gebruik van Berichtenbox gaat gefaseerd

pensioenoverzicht, die we u eens in de 5 jaar sturen. Het
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Berichtenbox. We beginnen met het Uniform Pensioen

pensioenoverzicht 2017 naar uw Berichtenbox sturen.

overzicht, het UPO. Deze sturen wij u eens in de 5 jaar.

Daardoor komt onze post gegarandeerd en op tijd bij de
juiste persoon aan.

Alle overige informatie van SPA ontvangt u voorlopig nog per
post (papier of e-mail). Pas in de loop van 2017 bekijken we

Het gebruik van de Berichtenbox heeft
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Iedere Nederlander heeft sinds november 2015 een account bij

Berichtenbox gaan versturen.
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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

SPA richt het kompas op de toekomst
De pensioenwereld is continue in beweging. Het bestuur van
SPA anticipeert daarop door na te denken op welke manier
SPA een duurzaam inkomen voor werknemers, oud werk
nemers en pensioengerechtigden kan blijven verzorgen.
Dat betekent dat SPA ook nadenkt over haar eigen toekomst.

toekomstscenario’s bekeken:
• SPA blijft zelfstandig
• Samenwerking met andere pensioenfondsen
• Aansluiten bij een Algemeen Pensioenfonds
In de bestuursvergadering van december heeft het bestuur op

Maatschappelijke veranderingen volgen elkaar snel op en ook

basis van de bevindingen van de stuurgroep besloten dat SPA

het huidige pensioenstelsel ligt onder een vergrootglas. Het

zelfstandig blijft. Het bestuur vindt dat er dit moment nog

aantal pensioenfondsen slinkt snel door fusies en opheffingen.

genoeg ruimte is voor een zelfstandig bestaansrecht en dat de

Ook dit is aanleiding voor SPA geweest om het afgelopen jaar

belangen van de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden

het vizier op de toekomst te richten. Een afvaardiging van het

het meest gediend zijn met een zelfstandige voortzetting.

bestuur heeft samen met een externe adviseur drie mogelijke

Dit betekent niet dat dit in de toekomst niet kan wijzigen.
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‘Mijn partner en ik gaan
verhuizen. Moet ik dat
doorgeven aan SPA?’
Een verhuizing binnen Nederland hoeft u niet aan ons te melden.
Een adreswijziging wordt automatisch doorgegeven aan het pensioenfonds. 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.

Hoeveel pensioen
heeft u bij elkaar?

Hoe komt u bij uw
pensioengegevens?

Een keer per 5 jaar krijgt u uw pensioenoverzicht van SPA. In het

Om in te loggen bij mijnpensioenoverzicht.nl heeft u uw

pensioenoverzicht ziet u hoeveel pensioengeld u later van ons kunt

DigiD nodig. Dat is uw eigen inlogcode van de overheid.

verwachten. In maart 2017 krijgt u dit overzicht. U ziet daarin

U gebruikt deze code bij verschillende overheidsdiensten.

hoeveel pensioen u tot en met 31 december 2016 heeft opgebouwd.

Bijvoorbeeld voor de aangifte bij de belastingdienst.

De toeslag per 1-1-2017 van 0,08% is hierin nog niet verwerkt.
U kunt ook online zien hoeveel pensioen u heeft opgebouwd.
Alle pensioenfondsen werken mee aan de website

Heeft u nog geen DigiD?

mijnpensioenoverzicht.nl. Op deze website staan uw pensioenen

Kijk dan op digid.nl en vraag deze aan.

overzichtelijk bij elkaar. Ook uw AOW en het pensioen via uw
huidige en vorige werkgever(s). Zo ziet u wat u nu heeft en wat u
later aan pensioeninkomen kunt verwachten. Regelmatig worden
op de website de pensioenen bijgewerkt.

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
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