SPW-kennisquiz 2018
Uitleg van de antwoorden

1. Oefenvraag: Wat betekent SPW?
Antwoord: Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties. SPW regelt de pensioenregeling van alle
woningcorporaties. Het is een verplicht gesteld pensioenfonds voor alle medewerkers die binnen de cao
Woondiensten vallen. SPW int de pensioenpremies, beheert het vermogen en keert de pensioenen uit.

2. Uw ouderdomspensioen (ook wel flexpensioen genoemd) gaat standaard in op:
Antwoord: 68 jaar. Flexpensioen van SPW gaat vanaf 1 januari 2018 standaard in op 68 jaar. De
pensioenleeftijd gaat van 67 naar 68 jaar, omdat de aanpassing in de fiscale regelgeving hierom vraagt. Door de
verhoging van de pensioenleeftijd kunnen werknemers tot de AOW-leeftijd blijven deelnemen aan de
pensioenregeling van SPW. 6 maanden voor de AOW-leeftijd ontvang je een aanvraagformulier van SPW.
Hiermee kan je je pensioen aanvragen.

3. Ik moet mijn ouderdomspensioen (flexpensioen) altijd volledig opnemen. Klopt dit?
Antwoord: Nee. Je kan ervoor kiezen je flexpensioen voor een deel in te laten gaan. Daarnaast blijf je werken.
Dit kan uiterlijk tot je 70 jaar bent en doe je in overleg met je werkgever.

4. Wat is de vroegst mogelijke leeftijd om gedeeltelijk met pensioen te gaan?
Antwoord: 55 jaar. De vroegst mogelijke leeftijd om met pensioen te gaan is 55 jaar. Hoeveel eerder je
daadwerkelijk met pensioen kan, hangt af van je persoonlijke situatie en wensen, bijvoorbeeld hoeveel
pensioen je al hebt opgebouwd of hoeveel je nodig hebt om van te leven.

5. Welk deeltijdpensioen kunt u kiezen?
Antwoord: een veelvoud 10%. Deeltijd pensioen is mogelijk in stappen van 10%. Je kan bijvoorbeeld niet voor
55% je flexpensioen laten ingaan. Wel voor 50% of 60%. De hoogte van het deeltijdpensioen kan je daarna nog
twee keer wijzigen. Bij de derde wijziging ga je 100% met pensioen.

6. De AOW-leeftijd is op dit moment:
Antwoord: afhankelijk van mijn geboortedatum. De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog naar 66 jaar in 2018
en 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Het is al duidelijk dat
de AOW-leeftijd in 2022 uitkomt op 67 jaar en 3 maanden.

7. Het partnerpensioen van SPW is een uitkering:
Antwoord: voor mijn partner als ik overlijd. Je partner heeft recht op een partnerpensioen als je getrouwd bent
of een geregistreerd partnerschap hebt. Als je ongehuwd samenwoont en je partner is bekend bij SPW, dan
heeft je partner onder voorwaarden recht op partnerpensioen. Kinderen hebben tot 18 jaar recht op
e
wezenpensioen en zolang zij studeren tot hun 27 . Als je ongehuwd samenwoont, stuur dan een kopie van je
notariële samenlevingsovereenkomst naar SPW.

8. Bij mijn pensionering kan ik partnerpensioen omwisselen voor ouderdomspensioen. Klopt dit?
Antwoord: ja, naar ieder gewenst bedrag. Als je partner voldoende inkomsten heeft, dan is er na je overlijden
misschien geen behoefte aan partnerpensioen. Je kan er dan voor kiezen om partnerpensioen om te wisselen
voor extra ouderdomspensioen (flexpensioen). Andersom kan ook: extra pensioen voor je partner als je
overlijdt. Deze keuze maak je als je met pensioen gaat.
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9. Wat is pensioen?
Antwoord: uitgesteld loon. We zijn in Nederland ooit met pensioenregelingen begonnen om ervoor te zorgen
dat nadat een werknemer niet meer kon werken vanwege ouderdom nog steeds inkomen had. Daarvoor zetten
we nu een stukje van ons loon opzij als inkomen voor later.

10. Hoeveel dagen in de week werkt u voor uw pensioen?
Antwoord: ongeveer 1 dag van de week. Wie fulltime werkt, werkt één dag in de week voor zijn of haar
pensioen. Wij storten ongeveer een vijfde van je bruto salaris in de pensioenpot bij SPW.

11. Pensioenpremie wordt ingehouden op uw:
Antwoord: brutoloon. De Belastingdienst heeft de regel dat je je pensioenpremie nu kan aftrekken van je
belastbare loon en dat je straks belasting betaalt over je pensioen. Dit heet de omkeerregel.

12. Uw werkgever betaalt een deel van de totale pensioenpremie. Hoeveel?
Antwoord: Twee derde. Wij betalen ongeveer 2/3 van de pensioenpremie, je betaalt zelf ongeveer 1/3.

13. Hoeveel rendement op de beleggingen behaalde SPW in 2016?
Antwoord: 12,8%. Met beleggen heeft SPW in 2016 een rendement van 12,8% gehaald. Dit komt neer op een
bedrag van € 1.363 miljoen. Ter vergelijking: de ingelegde premie in 2016 was €216 miljoen. Het gemiddelde
rendement van alle pensioenfondsen in Nederland (de benchmark) ligt lager op 12,6%.

14. Hoeveel mensen gingen in 2017 met ouderdomspensioen (flexpensioen)?
Antwoord: 901. Bijna 900 mensen gingen in 2017 met ouderdomspensioen (flexpensioen). In totaal ontvangen
bijna 18.000 mensen een pensioen van SPW (jaarverslag 2016). Pensioen kan je 2 tot 6 maanden voorafgaand
aan je pensioendatum aanvragen.

15. Hoe hoog is uw ouderdomspensioen (flexpensioen)?
Antwoord: dat verschilt per persoon en zie je in Mijn SPW. Deze onderdelen hebben invloed op je pensioen:
 Het aantal jaren dat je pensioen opbouwt.
 Je inkomen.
 Je privésituatie; denk aan de verdeling van je pensioen na een echtscheiding
 Je recht op extra pensioen (voorwaardelijk pensioen). Dit is voor medewerkers die al sinds 31-12-1997
onafgebroken in deze sector werken.
 De soort pensioenregeling waaraan je deelneemt. Heb je in andere branches gewerkt dan heb je
waarschijnlijk ook bij andere pensioenfondsen of verzekeraars pensioen opgebouwd. Deze regelingen
verschillen van elkaar.
Je opgebouwde bedrag vind je in Mijn SPW op de website van SPW, www.spw.nl.

Heeft u nog vragen?
Neem dan gerust contact op met uw relatiemanager.
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