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Rob van de Wetering, senior mede-

werker Finance & Control woning-

corporatie Domijn

‘Ik ben nu 63 en werk alweer tien jaar 

bij deze corporatie. Ik werk vier dagen 

per week, maar ik merk wel dat dagen 

van ruim acht uur geconcentreerd 

werken wat zwaarder vallen. Dus ik 

droom wel eens over minder werken, 

maar ik vraag me dan wel af: kan dit 

binnen mijn organisatie? En is het 

financieel haalbaar? Ik heb een 

behoorlijk pensioengat, dus ik denk 

dat ik nog even doorwerk.’


 

1.125 dagen

tot mijn pensioen

 

Sonja Mul (31), commercieel 

binnendienstmedewerker bij Stad-

genoot

‘Al 11 jaar werk ik bij Stadgenoot. Ik 

houd plezier in mijn werk door steeds 

de uitdaging te zoeken. Leuke colle-

ga’s helpen natuurlijk ook! Verder 

meld ik me aan voor projectgroepjes 

die onderwerpen oppakken die de 

hele organisatie aangaan. Wat vitali-

teit betreft: ik sport twee keer per 

week. En ik neem bewust de trap op 

het werk; mijn werkplek bevindt zich 

op de tweede verdieping.’


 

13.025 dagen  

tot mijn pensioen
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WIE Ton van den Berg (63)

WERK opzichter bij Haag Wonen

WOONPLAATS Den Haag

‘Ik ben ook de jongste niet meer. Ik heb echt tijd nodig om te 

herstellen van een werkweek. Daarom ben ik van 36 naar 32 uur 

gegaan, en sinds augustus naar 24 uur via deeltijdpensioen.’



Handje contantje
U denkt er misschien wel eens over na: u bouwt nu pensioen op, maar 

hoeveel krijgt u straks eigenlijk per maand? Op Mijn SPW kunt u dit 

makkelijk bekijken. Hier ziet u alvast wat Carolien kan verwachten als zij 

kiest voor deeltijdpensioen. 

Carolien gaat per 1 december 2017  

voor 50% met deeltijdpensioen.

1 Met de hoog/laag-regeling kiest zij voor een 

ouderdomspensioen dat tot AOW- leeftijd 

hoger is dan het ouderdomspensioen dat zij 

vanaf AOW-leeftijd ontvangt: maandelijks 

ontvangt ze bruto € 1.288,-. Carolien kiest 

niet voor uitruil van het partnerpensioen.

2 Haar salaris bij 13 uur per week werken 

wordt bruto € 1.201,-. In totaal ontvangt  

zij dan bruto € 2.489,- per maand 

(loon + pensioen). 

3 Vanaf haar AOW-leeftijd (67 jaar) krijgt  

Carolien bruto € 1.071,- pensioen van SPW, 

exclusief AOW. Alle bedragen zijn afgerond 

op hele euro’s.

WIE

Carolien (63)

BURGELIJKE STAAT

Gehuwd

OPBOUW

Per 1 april 1995 en op het 

moment van deeltijdpensio-

nering voor 26 uur per week 

(72%) deelnemer aan de 

pensioenregeling

 HUIDIG INKOMEN

Bruto maandsalaris voor  

26 uur € 2.403,-



Handig: al uw pensioenzaken  
digitaal bij elkaar 
SPW gaat steeds meer post digitaal versturen. Wel zo makkelijk: 

op Mijn SPW heeft u dan al uw gegevens en informatie veilig bij 

elkaar. Dat is overzichtelijk en het scheelt een hoop papieren 

rompslomp. Elke keer als er nieuwe post voor u klaar staat, 

ontvangt u van ons een e-mail. Vanuit deze mail klikt u zo door 

naar de post in uw persoonlijke online omgeving. Sommige 

brieven vesturen we op dit moment ook nog via de post. Geef nu 

uw e-mailadres door aan SPW en ervaar het gemak van digitaal! 

Heeft u uw e-mailadres nog niet doorgegeven aan SPW? Doe dit 

dan alsnog. Ga naar www.spw.nl/aanmelden en log in met uw 

DigiD. Meer hierover én hoe u met uw e-mailadres een 

cadeaubon kunt winnen, leest u op pagina 4.

ű Ga naar www.spw.nl/aanmelden

MIJN SPW

5
Achter de 
voordeur van 
Ton
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SPW DE VOORDELEN VAN DIGITAAL ‘MIJN WERKGEVER EN SPW HEBBEN ME GOED BEGELEID OP MIJN WEG NAAR DEELTIJDPENSIOEN’

ACHTER DE 
VOORDEUR VAN 

Ton
In de rubriek Achter de voordeur van spreken 
we met SPW-deelnemers en gepensioneerden 
over keuzes die zij maken in hun werk en 
privéleven. Deze keer opent Ton van den Berg 
de deur voor ons. ‘Ik wilde al lange tijd lang-
zaam afbouwen en niet van de ene op de 
andere dag stoppen met werken.’ 1.340 dagen tot 

mijn pensioen


Zoals u weet verstuurt SPW steeds meer post digitaal. Denk hierbij aan uw UPO, 
betaalspecificaties en de jaaropgave. In Mijn SPW, uw persoonlijke online omgeving, heeft u zo 
een handig overzicht van al uw pensioenzaken bij elkaar. Wij sturen u een e-mail zodra er nieuwe 
post voor u klaarstaat in Mijn SPW. Geef daarom snel uw e-mailadres aan ons door als u dit nog 
niet heeft gedaan. U kunt er nu ook nog eens een leuke prijs mee winnen. 

Win een 
cadeaubon
met uw 
e-mailadres 

In 3 stappen uw e-mailadres doorgeven 

1. Ga naar www.spw.nl/aanmelden en log in met uw DigiD.

2. Controleer uw gegevens of vul deze in.

3. U kunt hier uw e-mailadres invullen en vervolgens aanvinken 

of u ook de nieuwsbrief wilt ontvangen. 

Heeft u zich aangemeld voor de Berichtenbox? Dan krijgt u ook 

van de overheid een e-mail als er post van SPW voor u klaar-

staat in Mijn SPW. 

Winactie: wie niet waagt …

Geef vóór 1 januari 2018 uw e-mailadres door aan SPW. Onder 

de nieuwe aanmelders verloten wij twee cadeaubonnen ter 

waarde van € 50,-. Bent u één van de winnaars? Dan ontvangt u 

binnen twee weken na 1 januari bericht van ons. 

Toch liever papier?

Ontvangt u uw pensioenpost toch liever op papier, geef dit dan 

aan ons door. Dat kan via www.spw.nl/afmelden. 

U kunt zich hierna altijd weer eenvoudig aanmelden voor  

digitale post. 

ű Komt u er niet uit? Neem dan contact op met het 

serviceteam van SPW, via 020 – 583 59 20.  

Onze medewerkers helpen u graag.

Nieuwsbrief van SPW

Als u zich aanmeldt voor de digitale nieuwsbrief van 

SPW, bent u altijd op de hoogte van de ontwikkelingen 

rondom uw pensioen en het laatste nieuws vanuit het 

fonds. Aanmelden gaat heel eenvoudig op  

www.spw.nl/nieuwsbrief. Wij gaan zorgvuldig om  

met uw gegevens en u kunt zich op elk moment weer 

afmelden. 

4 Goed voor Ton & u 5



‘Op 1 augustus 2017 ben ik met deeltijdpensioen gegaan. Eerder 

was mijn contract al aangepast van 36 naar 32 uur. Dat bete-

kent elke vrijdag de héle dag vrij. Zo’n lang weekend dat al op 

donderdagavond begint doet me goed. Het was een geweldige 

eyeopener. Op maandag kon ik veel relaxter de week beginnen. 

Ik werk als opzichter bij de afdeling Commercieel en ben dus 

veel op pad. Fietsen, lopen, trap op, trap af. Terwijl ik ook de 

jongste niet meer ben. Ik heb echt tijd nodig om te herstellen 

van een werkweek.’

Klussen als vrijwilliger

‘Sinds ik met deelpensioen ben, ben ik ook elke woensdag vrij. 

Om te voorkomen dat ik achter de geraniums kom te zitten als 

ik straks volledig met pensioen ga, investeer ik nu in sociale 

contacten. Ik bedoel, je kunt wel een leuke hobby hebben, maar 

daar kun je niet elke dag, uren achtereen aan besteden. 

Daarom verricht ik hand-en-spandiensten waar het kan. Klusjes 

bij vrienden en kennissen, of de voetbalclub. En ik zit er ook 

aan te denken om dat als vrijwilliger te gaan doen. Verder moet 

ik nog even kijken welke mogelijkheden er nog meer zijn om de 

tijd aangenaam te besteden.’

Tweeling

‘Mijn vrije vrijdag is trouwens al goed gevuld: mijn dochter heeft 

vorig jaar een tweeling gekregen. Op vrijdag zijn mijn vrouw en 

ik oppasoma en -opa. Leuk, joh! De woensdagen gebruik ik nu 

ook om dingen te doen waar ik voorheen alleen in het weekend 

tijd voor had: klusjes in en rond huis, afspraken buiten de deur. 

Tot nu toe bevalt dat korter werken me prima!’

Financiële gevolgen

‘Mijn werkgever, Haag Wonen, en SPW hebben me goed  

begeleid op mijn weg naar deeltijdpensioen. Onder andere met 

berekeningen over de financiële gevolgen van de verschillende 

opties. Nu ik met deeltijdpensioen ben, houd ik ongeveer net 

Goed voor elkaar: 
meer vrije tijd 
en uw pensioen 
U heeft verschillende mogelijkheden om meer vrije tijd 
te creëren. Hieronder ziet u wat de voorwaarden en de 
gevolgen zijn voor uw pensioen en de opbouw. 

• Deeltijdpensioen
Vanaf uw 55e kunt u gedeeltelijk uw pensioen in laten gaan. 
Het percentage deeltijdpensioen kunt u kiezen in stappen 
van 10%. U mag na ingang nog twee keer uw deeltijdpercen-
tage aanpassen. De laatste keer is dat altijd naar volledige 
pensionering. Door de hoog/laag-regeling in te zetten, kunt u 
variëren in de hoogte van uw deeltijdpensioen. Het is wel zo 
dat u, omdat u minder gaat werken, minder pensioen 
opbouwt. Ook begint u al voor uw AOW-leeftijd met pensioen 
opnemen, waardoor u al wat ‘verbruikt’ van uw totale opbouw. 
Als gevolg hiervan ontvangt u na uw volledige pensionering 
een lager pensioen. 
Let op: op dit moment kunt u in Mijn SPW het eerste deel van 
uw deeltijdpensioen en de gevolgen voor het resterende deel 
tot uw pensioendatum berekenen. U kunt dit eerste deel ook 
direct online aanvragen. Vanaf begin 2018 is het ook mogelijk 
in Mijn SPW het tweede deel van uw deeltijdpensioen te bere-
kenen, tot en met het moment dat u volledig met pensioen 
gaat. 
 
• Demotieregeling
Wilt u wel minder werken, maar niet minder pensioen 
opbouwen? Dan kiest u voor de demotieregeling. Hierbij blijft 
u pensioen opbouwen zoals u al deed. Voorwaarde voor de 
demotieregeling is dat u minimaal 50% blijft werken of dat u 
een lager betaalde functie aanvaart. Ook kunt u deze regeling 
pas toepassen vanaf 57 jaar. Samen met uw werkgever 
spreekt u af wie het verschil tussen de oude en de nieuwe 
premie betaalt. Uiterlijk één maand voor u de regeling wilt 
laten ingaan, vraagt u demotie aan. Meer over de regeling 
leest u op www.spw.nl/demotieregeling.

• Onbetaald verlof
Wilt u tijdelijk minder werken, dan kunt u in overleg met uw 
werkgever onbetaald verlof opnemen. Hieronder vallen ouder-
schaps-, levensloop- en zorgverlof. U ontvangt geen inkomen 
over uw verlofuren, maar uw pensioenopbouw wordt wél op 
basis van uw arbeidsovereenkomst voortgezet. Samen met 
uw werkgever bespreekt u wie welk deel van de pensioen-
premie betaalt. Als u de opbouw van ouderdoms- en partner-
pensioen tijdelijk wilt onderbreken, moet u hiervoor minimaal 
één maand van tevoren een schriftelijk verzoek indienen bij 
SPW. Op www.spw.nl vindt u onder ‘Uw situatie verandert’ 
een aanvraagformulier hiervoor. Wanneer u ervoor kiest uw 
pensioenopbouw te onderbreken, blijft het risico van over-
lijden en arbeidsongeschiktheid wel verzekerd. Hiervoor blijft 
u ook de risicopremie betalen.

ű Wilt u meer weten over de mogelijkheden om  
minder te werken? Kijk op www.spw.nl.

‘Nu ik met deeltijdpensioen ben, 
houd ik ongeveer net zoveel over 
als toen ik 32 uur per week werkte.’

‘Een rekentool die je laat zien hoeveel 
pensioen je krijgt: erg handig!’

‘Om te voorkomen dat ik achter de 
 geraniums kom te zitten, investeer ik 
nu in sociale contacten’

zoveel over als toen ik 32 uur per week werkte. Daar kunnen  

we prima van rondkomen. Of ik volgend jaar of het jaar daarna 

volledig met pensioen ga, is afhankelijk van wat er qua wet  geving 

nog gebeurt. Op de website van SPW kun je berekenen hoeveel 

(deeltijd)pensioen je krijgt. Ze werken nu ook aan een rekentool 

voor mensen zoals ik, die al van deeltijdpensioen genieten en 

willen weten hoeveel pensioen ze krijgen als ze vóór hun 

AOW-leeftijd volledig willen stoppen met werken. Erg handig!’

Uw duurzame inzetbaarheid
Steeds meer werkgevers zetten zich in voor de duurzame inzet-

baarheid van hun medewerkers. Zeker nu de AOW-leeftijd verder 

zal stijgen. Ook de pensioenregeling van SPW biedt u verschillende 

oplossingen, zoals deeltijdpensioen of een demotieregeling. In de 

pensioenplanner op Mijn SPW krijgt u inzicht in de financiële 

gevolgen van uw keuzes. Bespreek uw wensen met uw werkgever, 

zodat u samen tot een oplossing komt. 

ű Het webinar over deeltijdpensioen is nu on demand op onze site beschikbaar. U vindt het op spw.nl/webinar
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SPW SERVICE

Verhoging van de  
pensioenleeftijd
naar 68 jaar

Omdat we in Nederland gemiddeld steeds ouder worden, 
moeten we langer doorwerken. Om die reden gaan de AOW-
leeftijd en de pensioenrichtleeftijd omhoog. Maar wat is eigenlijk 
het verschil tussen de AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd? 
En, wat heeft dit voor gevolgen voor de standaard pensioen-
leeftijd in de pensioenregeling van SPW?

STIJGING VAN 
DE AOW-LEEFTIJD
De AOW-leeftijd gaat tot 2021 stapsgewijs  

omhoog van 65 naar 67 jaar. 

2017  65 jaar en 9 maanden 

2018  66 jaar

2019  66 jaar en 4 maanden 

2020 66 jaar en 8 maanden 

2021  67 jaar 

2022  67 jaar en 3 maanden 

In 2023 komt er voorlopig een einde aan de stijging 

van de AOW-leeftijd en gaat deze voor het eerst 

niet omhoog, maar blijft op 67 jaar en drie maanden. 

Onlangs is dit door de Minister van Sociale Zaken 

besloten op basis van nieuwe cijfers van het CBS 

over de levensverwachting. Die is minder snel 

gestegen dan in voorgaande jaren.

Er is de laatste jaren veel te doen over het 

pensioen in Nederland en de betaalbaarheid 

van het pensioenstelsel. Dat heeft alles te 

maken met het feit dat de gemiddelde Neder-

lander steeds ouder wordt. Waar vroeger 

iedereen AOW ontving na zijn 65ste verjaardag, 

gaat de AOW-gerechtigde leeftijd sinds 2013 

stapsgewijs omhoog (zie kader). Op dit 

moment is de AOW-leeftijd 65 jaar en 9 

maanden. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd 

gekoppeld aan de gemiddelde levensverwach-

ting. Hoe deze stijging verloopt, is wettelijk 

vastgelegd en wordt berekend op basis  

van cijfers van het Centraal Bureau voor  

de Statistiek (CBS). 

Wat is de pensioenrichtleeftijd? 

De pensioenrichtleeftijd wordt vastgesteld 

door de overheid. De verhoging van de  

pensioenrichtleeftijd is gekoppeld aan de 

verhoging van de AOW-leeftijd. Als de 

AOW-leeftijd stijgt, stijgt dus ook de pensioen-

richtleeftijd. De AOW-leeftijd stijgt met de 

gemiddelde levensverwachting.

 

De pensioenrichtleeftijd is de leeftijd die 

pensioenfondsen hanteren voor het  

vaststellen van uw pensioenopbouw.  

Daarom verhoogd SPW per 1 januari 2018  

de pensioenleeftijd naar 68 jaar.

PENSIOEN, HOE ZIT 
HET OOK ALWEER? 
Na uw pensionering kan uw inkomen bestaan uit: 

•  Algemene Ouderdomswet (AOW), het basis-

pensioen van de Nederlandse overheid ontvangt 

u vanaf uw AOW-leeftijd.

•  Uw pensioenopbouw bij SPW en eventueel bij 

andere fondsen.

•  Persoonlijke aanvullingen zoals uw spaargeld of 

een aanvullende pensioenverzekering.

Door de verhoging van de 
pensioenleeftijd naar 68  
kunt u tot uw AOW-leeftijd 
blijven deelnemen aan de 
pensioenregeling van SPW. 
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SPWETTELIJK

Aangepaste ingangsdatum 
nabestaandenpensioen
Als gevolg van pensioenregels van de  

Belastingdienst keert SPW sinds 1 januari 2015  

het (bijzonder) partnerpensioen en wezen-

pensioen uit vanaf de eerste dag van de 

maand ná het overlijden van de deelnemer. 

Voortaan ontvangen nabestaanden het 

(bijzonder) partnerpensioen weer vanaf de 

eerste van de maand waarin de deelnemer 

overlijdt. Dit was ook al zo vóór 1 januari 2015.

UW SITUATIE VERANDERT

Uw persoonlijke
pensioenvideo 
Gaat u binnenkort samenwonen en wilt u weten wat 
de gevolgen zijn voor uw pensioen? Of denkt u over 
waardeoverdracht en hoe u dat regelt? Het antwoord 
op deze én andere pensioenvragen vindt u in de 
online animatie van SPW. Deze interactieve video 
geeft u precies de informatie die past bij uw 
persoonlijke situatie. 

Op www.spw.nl/uw-situatie-verandert staat de interactieve video. U 

vinkt aan wat uw situatie is en vervolgens krijgt u een overzicht van  

de onderwerpen die op ú van toepassing zijn. Zo ontvangt u gericht 

informatie over uw pensioenzaken. 

Antwoord op uw vragen

Veranderingen in uw leven hebben vaak invloed op uw pensioen.  

Soms moet u nú iets ondernemen, op andere momenten is het van 

belang dat u alvast weet wat de gevolgen zijn voor uw inkomsten 

straks. Denk bijvoorbeeld aan pensioen voor uw nabestaanden of  

de zaken die u moet regelen als u minder gaat werken. 

Direct op de juiste plek

De animatie leidt u stapsgewijs langs de mogelijkheden. Bij elke stap 

kunt u aangeven of u de informatie nog een keer wilt bekijken of dat u 

een andere vraag heeft. Als u meer wilt weten van een onderwerp, 

wordt u direct doorgeleid naar de juiste pagina op de website.  

Bovendien ziet u ook óf u iets moet ondernemen en hoe u dat aanpakt. 

Welke onderwerpen vindt u in de animatie?

• Samenwonen

• Trouwen of geregistreerd partnerschap

• Kinderen

• Arbeidsongeschiktheid

• Scheiden of uit elkaar gaan

• Overlijden

• Minder werken

• Met pensioen gaan (alle keuzes uitgelegd)

• Waardeoverdracht

• Mijn SPW

ű Verandert er iets in uw situatie? En wilt u direct weten of u iets 

moet ondernemen en wat de gevolgen zijn voor uw pensioen? 

Kijk op www.spw.nl/uw-situatie-verandert.

Verandert er 
iets voor u?
Regelmatig worden er nieuwe afspraken gemaakt rondom het 
pensioen. Op deze pagina leest u wát er zoal verandert en of dat 
ook voor u van belang is. 

Komt u er niet uit?  
Wij staan voor u klaar!
Wanneer u vragen heeft over uw 

pensioen, kunt u altijd terecht bij SPW. 

Wij helpen u graag.  

 

 Onderaan elke pagina van  

www.spw.nl vindt u de link ‘Stuur ons 

een e-mail’. Met dit formulier kunt u 

digitaal uw vraag stellen.  

 

 Ons serviceteam is elke werkdag 

bereikbaar tussen 08.30 en 17.00 uur 

via 020 – 583 59 20. 

 

 Op www.spw.nl vindt u algemene 

informatie. Uw persoonlijke gegevens 

staan op Mijn SPW. 

 

Ook via uw werkgever kunt u infor-

matie over uw pensioen opvragen.  

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl 
vindt u het volledige overzicht van uw 

opgebouwde pensioentegoeden bij al 

uw werkgevers, u ziet hoeveel AOW u 

krijgt en wat uw nabestaanden 

ontvangen als u komt te overlijden.  

Verkiezingen Verantwoordingsorgaan
Het Verantwoordingsorgaan (VO) van SPW 

komt op voor de belangen van deelnemers, 

pensioengerechtigden en werkgevers. Het VO 

bestaat dan ook uit een afvaardiging van deel-

nemers, pensioengerechtigden en werkgevers. 

Zij adviseren het bestuur gevraagd én onge-

vraagd over het beleid. Dit kan bijvoorbeeld 

gaan over de hoogte van de pensioenpremie, 

de manier waarop gecommuniceerd wordt  

met deelnemers en werkgevers, en over de 

vorm en inrichting van het intern toezicht.  

Ook bekijkt het VO of genomen beslissingen 

evenwichtig zijn en in lijn met de doelstel-

lingen van SPW. Pensioenfondsen zijn wettelijk 

verplicht zo’n orgaan in te stellen.

In april 2018 zijn er nieuwe verkiezingen voor 

het VO. Bent u deelnemer of gepensioneerd en 

wilt u zich verkiesbaar stellen? Meld u dan 

uiterlijk 15 januari 2018 aan op  

www.spw.nl/verantwoordingsorgaan. 
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Grischa Lowinksy, gepensioneerd 

(links)

‘Het rendement van het fonds 
is uitstekend, met dank aan de 
professionaliteit bij SPW. Toch 
wordt niet geïndexeerd vanwege 
een gekunsteld lage rente, dat 
vind ik vreemd.’

Aart van den Brink, pensioenbe-

stuurder namens CNV Vakmensen 

(rechts) 

‘Er wordt aan de vermogenskant 
veel geld verdiend, maar daar 
staat tegenover dat de verplich-
tingen ook stijgen als gevolg van 
de lage rente.’ 

GL: ‘Als het rendement van het fonds goed 

is, is het dan niet logisch dat mijn pensioen 

ook omhoog gaat?’

AB: ‘Het is een misverstand dat indexatie 

vanzelfsprekend is. In de pensioenregeling 

staat vermeld dat SPW deelnemers hun nomi-

nale rechten garandeert. Dit betekent dat 

deelnemers minimaal moeten kunnen rekenen 

op wat zij hebben ingelegd. SPW streeft ernaar 

om jaarlijks de pensioenen te verhogen om zo 

de koopkracht van deelnemers op peil te 

houden. Het verhogen of indexeren van de 

pensioenen kan alleen als de financiële situatie 

van het fonds dat toelaat.’ 

GL: ‘Daar zit wat mij betreft het 

 spanningsveld: wanneer gaat het goed  

en wanneer niet?’ 

AB: ‘Of het goed gaat met het fonds, hangt af 

van de verhouding tussen het vermogen en de 

verplichtingen van het fonds. Dat percentage 

wordt uitgedrukt in de dekkingsgraad. Je kunt 

het vergelijken met een ouderwetse weeg-

schaal. Aan de ene kant heb je je vermogen 

waar steeds iets bij komt. Maar aan de andere 

‘De lage rente zorgt ervoor 
dat het fonds veel geld in 
kas moet houden’



De afgelopen jaren heeft SPW de pensioenen niet kunnen 
indexeren omdat de financiële situatie van het fonds dat  
niet toeliet. Grischa Lowinsky is gepensioneerd directeur-
bestuurder van Elan Wonen en eet een broodje met Aart  
van den Brink, SPW-bestuurslid namens CNV Vakmensen.  
‘Ik wil graag weten hoe het zit: de rendementen zijn 
goed, waarom wordt er dan niet automatisch 
geïndexeerd?’

ÉÉN-OP-ÉÉN

Broodje 
met Aart

mij te krijgen. De lage rente zorgt ervoor dat 

het fonds veel meer geld in kas moet houden. 

Op deze manier – bij zo’n lage rente – hebben 

jongere deelnemers de garantie dat zij straks 

óók het pensioen ontvangen waar zij recht op 

hebben.’

ű Wilt u meer weten over indexering en  

de financiële situatie van het fonds?  

Kijk dan op www.spw.nl.

kelder. Omdat we hebben afgesproken dat de 

nominale rechten van elke deelnemer gega-

randeerd zijn, worden de verplichtingen 

gewaardeerd tegen de marktrente op langere 

termijn. Dat is de rente die je krijgt als je je 

geld op de bank voor langere tijd vastzet. De 

20-jaars rente is daar een gemiddeld goede 

indicatie voor.’

GL: ‘De verwachte groei van het vermogen 

van pensioenfondsen wordt berekend op 

basis van een gekunsteld laag rentepercen-

tage van ongeveer 1,6%. Pensioenfondsen 

scoorden in de afgelopen 20 jaar gemiddeld 

7% per jaar. Vindt het SPW-bestuur dit 

acceptabel richting de deelnemers waar zij 

voor opkomt?’

AB: ‘Dit systeem is inderdaad rentegevoelig. 

Stel: ik zeg jou volgend jaar 1.000 euro toe. 

Dan moet jij mij bij een rente van 10% vandaag 

slechts 910 euro betalen. Over die 910 euro 

ontvangen wij 10% rente, dat is ongeveer 90 

euro, samen dus zo’n 1.000 euro. Is de rente 

echter 1%, dan moet jij mij vandaag ongeveer 

990 euro betalen om volgend jaar 1.000 van 

kant staan de verplichtingen. Vermogen en 

verplichtingen zijn met elkaar in balans als de 

dekkingsgraad 100% is. Is de dekkingsgraad 

hoger, dan is er voldoende in kas om de 

verplichtingen na te komen. De politiek heeft 

echter besloten dat fondsen een buffer van 

circa 25% moeten aanhouden om eventuele 

financiële schokken op te vangen. Dat bete-

kent dat het pensioenfonds in principe op een 

dekkingsgraad van circa 125% moet uitkomen, 

voordat wij kunnen indexeren.’

GL: ‘Een buffer aanhouden is natuurlijk 

goed voor de stabiliteit van het fonds. Maar 

hoe stel je nu vast hoe je aan die 25% 

komt?’

AB: ‘ Dat heeft te maken met de manier 

waarop het vermogen en vooral de verplich-

tingen van het fonds worden gewaardeerd. Het 

vermogen bestaat uit aandelen, obligaties, 

vastgoed en andere beleggingen. Deze verte-

genwoordigen een bepaalde waarde die dage-

lijks is vast te stellen. Bij de verplichtingen ligt 

dat anders. Hoe waardeer je een pensioen dat 

over 30 jaar ingaat? Da’s een stuk ingewik-

Is gepensioneerd 



1.398 dagen tot 
mijn pensioen
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WAT DOET SPW MET MIJN GELD?

Verantwoord 
beleggen is een 
kwestie van goed 
kiezen
SPW is al jaren bezig met verantwoord beleggen. En dat werpt vruchten af, want 
op de ranglijst van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling 
(VBDO) staat SPW op de vijfde plek. Maar wat is eigenlijk verantwoord beleggen? 
En hoe ziet dat eruit in de praktijk?

Als deelnemer aan de pensioenregeling 

betaalt u pensioenpremie aan SPW. Het 

premiegeld van alle deelnemers wordt wereld-

wijd belegd door professionele vermogens-

beheerders. Dat is nodig om voldoende 

vermogen op te bouwen, zodat SPW de  

pensioenen van alle deelnemers kan blijven 

betalen. 

Beter presteren

Het verantwoord beleggen van uw pensioen  

is een speerpunt in het beleggingsbeleid van 

SPW. Dit betekent dat wij niet alleen kijken 

naar financiële rendementen, risico’s en 

kosten. Wij letten er ook op dat de bedrijven 

waarin wij beleggen op een verantwoorde 

manier omgaan met mens en milieu. Verder 

vinden wij het belangrijk dat bedrijven goed 

worden bestuurd en we hebben oog voor de 

onafhankelijkheid van bestuurders, het 

toezicht en de beloningscultuur. SPW is ervan 

overtuigd dat bedrijven die aan onze voor-

waarden voldoen, op de lange termijn beter 

presteren. 

Lemon Tree

Door verantwoord te beleggen, wil SPW een 

bijdrage leveren aan een duurzamere wereld. 

Een mooi voorbeeld daarvan is Lemon Tree. 

Deze Indiase hotelketen voert sinds 2007 een 

actief beleid om mensen met een lichamelijke 

of verstandelijke beperking in dienst te nemen. 

In het begin nam de keten vooral veel doven, 

slechthorenden of mensen met het syndroom 

van Down aan. Zij werkten voornamelijk achter 

de schermen in de keuken of huishouding. 

Sinds kort is Lemon Tree een pilot gestart 

waarbij mensen met een beperking meer inter-

actie hebben met de gasten, bijvoorbeeld in 

de bediening. Momenteel bestaat 13% van het 

totale medewerkersbestand van Lemon Tree 

uit mensen met een beperking. 

Wel of niet investeren? 

Lemon Tree is een sprekend voorbeeld van 

hoe een bedrijf direct impact heeft op het 

leven van mensen. In de meeste gevallen is 

het veel moeilijker om te bepalen in welke 

bedrijven wij nu wél of juist niet moeten inves-

teren. Daarom heeft SPW een methodiek 

ontwikkeld om bedrijven te toetsen. Sommige 

bedrijven zijn heel duurzaam bezig, terwijl 

andere bedrijven achterblijven. Dat betekent 

niet dat SPW uitsluitend investeert in de 

koplopers. Wij willen onze invloed als 

pensioen belegger juist inzetten om bedrijven 

die achterblijven, aan te sporen om duurzamer 

te gaan werken.

Verantwoorde kleding industrie

De kledingindustrie is een goed voorbeeld van 

een bedrijfstak waar een wereld te winnen valt. 

Er zijn nog steeds voorbeelden bekend van 

textielfabrieken waar onder erbarmelijke 

arbeidsomstandigheden wordt gewerkt.  

Met de instorting van het Rana Plaza in 2013, 

een kledingfabriek in Bangladesh, als tragische 

dieptepunt. Ondanks de misstanden heeft 

SPW zich ten doel gesteld om werk te maken 

van een verantwoorde kledingindustrie. Dat 

doen wij door onze invloed als belegger in te 

zetten. We gaan met bedrijven in gesprek en 

doen strategische investeringen in de 

bedrijfstak. Zo kunnen wij van binnenuit druk 

uitoefenen op het beleid van deze bedrijven. 

Stap voorwaarts

Sinds 2015 heeft SPW een belang in Li & Fung, 

een bedrijf dat een sleutelrol vervult in de 

productieketen van kleding. Li & Fung 

fungeert als schakel tussen modewarenhuizen 

en de textielfabrieken. Dat betekent dat  

Li & Fung concrete eisen kan stellen aan de 

textielfabrieken waarmee zij samenwerken. 

Sinds wij met Li & Fung om tafel zitten, heeft 

het bedrijf het toezicht op de fabrieken 

verscherpt ten aanzien van arbeidsomstandig-

heden en veiligheid. In het laatste publieke 

verslag van Li & Fung geven zij voor het eerst 

inzicht in de uitkomsten van deze audits.  

Dat is een enorme stap voorwaarts, al bete-

kent dat niet dat alle problemen in één keer 

opgelost zijn. Er is nog een lange weg te gaan, 

maar juist omdat pensioenfondsen een lange-

termijndoelstelling hebben, sluit dit goed aan 

bij de beleggingsstrategie van SPW. 

Van de Indiase hotelketen Lemon Tree bestaat 13% van het totale personeelsbestand uit mensen met een beperking 
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GOED DOOR JUDITH

‘Ik heb altijd een fascinatie gehad voor fotografie, 

maar me er nooit echt in verdiept. Tot het moment 

dat ik met een groep vrienden op vakantie ging naar 

New York. Mijn zoon stond erop dat ik zijn nieuwe 

camera zou meenemen. In eerste instantie wilde ik 

dat helemaal niet, omdat ik bang was dat ik ‘m kwijt 

zou raken. Maar hij bleef aandringen en uiteindelijk 

heb ik zo mijn eerste serieuze foto’s gemaakt. Eén 

van mijn reisgenoten was ook fanatiek bezig met 

fotografie en heeft me een aantal basisprincipes 

bijgebracht. 

Sindsdien heeft 

het fotograferen 

me niet meer los 

gelaten.’

Geduldige modellen 

‘Goed fotograferen betekent oefenen, oefenen, 

oefenen. En dat heb ik gedaan. In het begin hebben 

mijn lieve ocicats – een speciaal kattenras – zeer 

geduldig model gestaan. Zo heb ik verschillende 

technieken kunnen uitproberen en veel geleerd over 

de verschillende camera-instellingen en de belichting 
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oed 
door
Cathry

Tijdens een reis naar New York in 2006 werd 
Cathry Marcks (61) gegrepen door het fotografie-
virus. Nu combineert ze haar baan als financieel 
administratief medewerker bij Baston Wonen met 
haar passie voor fotograferen. 

van foto’s. Daarnaast heb ik workshops 

gevolgd en zelfs een jaar gestudeerd aan de 

Fotovakschool. Op die manier ben ik langzaam 

maar zeker gegroeid als fotograaf.’

Na goed overleg

‘Toen ik vorig jaar de mogelijkheid had om 

gebruik te maken van de demotieregeling van 

SPW heb ik geen moment getwijfeld. Na goed 

overleg met mijn werkgever ben ik 18 uur gaan 

werken in plaats van 32 uur. En dat bevalt 

uitstekend. Ik heb het goed naar mijn zin bij 

Baston Wonen, maar ik vind het ook fijn dat ik 

meer tijd heb om te fotograferen. Ik heb me nu 

met name toegelegd op het maken van 

portretten. Het leukste van fotografie vind ik 

om mensen mooi op de gevoelige plaat vast te 

leggen.’ 

ű Nieuwsgierig naar Cathry’s foto’s?  

Kijk op www.cathrymarcks.nl.

‘Toen ik de mogelijkheid had om gebruik 
te maken van de demotieregeling van 

SPW heb ik geen moment getwijfeld’
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2.065 dagen  
tot mijn pensioen




