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ONDERWERP: PER 1 APRIL 2014 WORDEN UW PENSIOENAANSPRAKEN VERLAAGD
Geachte,
Wij hebben helaas moeten besluiten uw pensioenaanspraken per 1 april 2014 met 4,6% te verlagen.
In deze brief leest u waarom deze verlaging nodig is.
Waarom worden uw pensioenaanspraken meer verlaagd dan eerder aangekondigd?
Op 24 januari stuurden wij u een brief, waarin wij een verwachte verlaging van ongeveer 3,7%
aankondigden. Tijdens de evaluatie van het herstelplan van ons fonds begin februari is echter
vastgesteld dat de kosten hoger zijn dan begroot. Volgens de richtlijnen van de toezichthouder
moeten wij de kostenopslag verhogen van 0,5% naar 1,5%. Het gevolg is dat wij de verlaging van uw
pensioenaanspraken moeten aanpassen naar 4,6%.
Waarom worden uw pensioenaanspraken verlaagd?
De financiële situatie van een pensioenfonds wordt uitgedrukt in de dekkingsgraad. Deze geeft de
verhouding weer tussen pensioenverplichtingen en het vermogen van het fonds en wordt uitgedrukt
in een percentage. Eind december 2013 had de dekkingsgraad van SPOA 104,3% moeten zijn. De
dekkingsgraad was eind december 99,6%. De verlaging van uw pensioen is nodig om dit tekort weg
te werken.
Wat gebeurde er eerder?
Het bestuur heeft al eerder moeten besluiten de pensioenen te verlagen:
- Op 1 januari 2011 met 5%.
- Op 1 april 2012 met 7%.
- Op 1 april 2013 met 6,8%.
Waarom moet SPOA verlagen en andere fondsen niet?
De verlaging is het gevolg van een beleidskeuze uit het verleden. SPOA heeft de financiële reserves
altijd laag gehouden, in ruil voor hogere aanspraken en pensioenuitkeringen. Daardoor was de
dekkingsgraad lager dan die van veel andere pensioenfondsen. De financiële situatie is ook bij SPOA
in 2013 verbeterd. Maar niet voldoende om een verlaging van het pensioen per 1 april a.s. te
voorkomen.
Voor wie geldt de verlaging?
Het bestuur heeft besloten dat de verlaging geldt voor pensioenaanspraken van deelnemers die
pensioen opbouwen, van deelnemers die pensioen ontvangen en van gewezen deelnemers. Het
betekent dat elke deelnemer bijdraagt aan het financiële herstel van het fonds.

Kan de verlaging in de toekomst worden terug gedraaid?
Dat kan alleen als de dekkingsgraad in de komende jaren verder herstelt. Het bestuur heeft dan de
mogelijkheid om de pensioenen en pensioenaanspraken extra te verhogen en zo de verlagingen te
compenseren.
Wat betekent de verlaging voor u?
Uw pensioen zal lager zijn dan wij u eerder hebben gemeld. In uw eerstvolgende pensioenoverzicht
ziet u de bedragen van uw pensioenaanspraken vóór en na verlaging. Wij passen dan ook uw
gegevens in www.mijnpensioenoverzicht.nl aan. Deze site toont uw AOW-aanspraken en alle
pensioenaanspraken, ook als netto bedragen, die u bij ons en eventueel bij andere pensioenfondsen
hebt opgebouwd.
Hebt u vragen?
Wij begrijpen dat een verlaging van de pensioenaanspraken voor u heel vervelend is. In deze brief
hebben wij geprobeerd uit te leggen waarom deze maatregel helaas toch nodig is. Het kan zijn dat u
nog vragen hebt. Op onze website www.spoa.nl vindt u de antwoorden op veel gestelde vragen. U
kunt ons bellen als u daar uw antwoord niet vindt: 045 – 5763 952. Elke werkdag van 8.30 tot 17.00
uur. Mailen kan ook: info@spoa.nl.
Met vriendelijke groet,

Mark Hagenzieker
Voorzitter Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers

Abonneer u gratis op onze digitale nieuwsbrief
Het bestuur houdt u graag op de hoogte van de ontwikkeling van de financiële situatie. Dat doen we via de
nieuwsbrief en -als dat nodig is- per brief. Op onze website www.spoa.nl leest u de meest actuele
informatie over uw pensioenregeling en over ons fonds. U kunt zich op de website gratis abonneren op
onze digitale nieuwsbrief. De eerstvolgende nieuwsbrief ontvangt u eind maart.

