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Nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief onder meer aandacht voor premie
en opbouw in 2021, pensioenverlaging in 2021 en de
pensioenchecker voor deelnemers.

Premie en opbouw
in 2021
De pensioenpremie wordt in 2021 conform a
 fspraak
verhoogd van 26,7% (2020) naar 28,7% van de
zogenoemde pensioengrondslag. De pensioenopbouw
blijft in 2021 gelijk aan 2020 en bedraagt 0,9% van de
pensioengrondslag. De jaarlijkse vaste verhoging van het
opgebouwde pensioen met 1,5% blijft gehandhaafd.

Lees verder op pagina 2 >

De pensioenchecker:
hoeveel pensioen
krijgt u?
Even snel en makkelijk uw pensioen checken, net z oals
uw banksaldo. De Pensioenchecker geeft op een s impele
manier antwoord op de belangrijkste vragen over
pensioen.

Lees verder op pagina 3 >

Verlaging in 2021
niet waarschijnlijk
De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat
het fonds in kas heeft en het geld dat het fonds nodig
heeft om alle pensioenen te kunnen uitbetalen. SPOA
heeft op dit moment een kleine marge opgebouwd en
hoeft daarom waarschijnlijk niet te verlagen. Begin 2021
weten we of de verlaging daadwerkelijk is afgewend.
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Vraag en antwoord over
het nieuwe pensioenstelsel
In 2024 gaat een nieuw pensioenstelsel in. Volgend jaar
al beginnen hiervoor de v oorbereidingen. SPOA en BPOA
zullen u hierbij actief betrekken.
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Verlaging in 2021 niet waarschijnlijk
De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat
het fonds in kas heeft en het geld dat het fonds nodig
heeft om alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Binnen
de huidige regels moet de dekkingsgraad een bepaalde
minimumhoogte hebben. Voor SPOA is deze ondergrens
104,3%.
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegen
heid heeft dit jaar wederom een tijdelijke regeling aan
gekondigd voor alle pensioenfondsen. Hierdoor hoeft
SPOA niet te voldoen aan deze grens van 104,3%, maar
aan de tijdelijke ondergrens van 90%.

Als de dekkingsgraad eind 2020 lager is dan de minimale
dekkingsgraad van 90%, dan worden de pensioenen in
2021 verlaagd.

Situatie bij SPOA
Sinds eind 2015 is de beleidsdekkingsgraad van SPOA
lager dan de minimaal vereiste dekkingsgraad.
Per eind 2020 zal dit nog steeds het geval zijn. Eind
november 2020 was de dekkingsgraad 96,1%. SPOA
heeft op dit moment dus een kleine marge opgebouwd.
SPOA hoeft daarom waarschijnlijk niet te verlagen.
Begin 2021 weten we of de verlaging daadwerkelijk is
afgewend.

Premie en opbouw in 2021
De pensioenpremie wordt in 2021 conform afspraak ver
hoogd van 26,7% (2020) naar 28,7% van de zogenoemde
pensioengrondslag. De pensioenopbouw blijft in 2021
gelijk aan 2020 en bedraagt 0,9% van de pensioengrond
slag. De jaarlijkse vaste verhoging van het opgebouwde
pensioen met 1,5% blijft gehandhaafd.

Premie naar 28,7%
De pensioenpremie wordt in 2021 c onform a
 fspraak
verhoogd van 26,7% (2020) naar 28,7% van
de zogenoemde pensioengrondslag. Dit is
het pensioengevend salaris verminderd met
het drempelbedrag waarover geen pensioen
wordt opgebouwd.

Pensioenopbouw blijft gelijk
De pensioenopbouw blijft in 2021 g
 elijk
aan 2020 en bedraagt 0,9% van de
pensioengrondslag. De jaarlijkse vaste
verhoging van het opgebouwde p
 ensioen
met 1,5% blijft gehandhaafd.

BPOA is eerder uitgebreid ingegaan op de aanleiding
en noodzaak van de aanpassing van de pensioen
regeling. Op de website van BPOA (www.bpoa.nl) is
deze informatie terug te vinden.
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Nieuwe app maakt inzicht in pensioen makkelijker

De pensioenchecker:
hoeveel pensioen
krijgt u?

Even snel en makkelijk uw pensioen checken, net zoals uw banksaldo. De Pensioenchecker geeft op
een simpele manier antwoord op de belangrijkste vragen over pensioen. Vragen als: Hoeveel krijg ik
straks? Wanneer krijg ik pensioen? Kan ik eerder stoppen? Kan ik mijn pensioenbedrag verhogen?

‘De pensioenleeftijd staat standaard op 67,
maar is makkelijk aan te passen.’
De standaard pensioenleeftijd in de p
 ensioenchecker
is 67. Dat betekent dat het pensioen bij SPOA
(pensioenleeftijd 68) in de app is vervroegd. Je kunt de
pensioenleeftijd makkelijk zelf instellen, terugzetten naar
68 of een andere leeftijd kiezen. Bij SPOA is vervroegd
pensioen mogelijk.

Inloggen met DigiD
Inloggen is eenvoudig met DigiD. De P
 ensioenchecker
telt naast uw pensioen bij SPOA automatisch ook
elders opgebouwd pensioen plus uw AOW mee. U kunt
die onderdelen echter ook eenvoudig los van elkaar
bekijken.

Nu ook pensioenplanning via uw 06
Naast de nieuwsbrief, de website en natuurlijk het bellen
zelf, is uw pensioen bij SPOA nu ook te bekijken in een
generieke pensioenapp gericht op pensioenplanning. Zo
biedt de communicatie van SPOA stap voor stap steeds
betere mogelijkheden via de mobiele telefoon.

De pensioenchecker is gemaakt door een
samenwerkingsverband van de Nederlandse
pensioenuitvoerders en de Pensioenfederatie.
SPOA is lid van de pensioenfederatie. Iedereen
die in Nederland pensioen opbouwt kan de
app gebruiken. Gratis.
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Vraag en antwoord
over het nieuwe pensioenstelsel
In 2024 gaat een nieuw pensioenstelsel
in. Volgend jaar al b
 eginnen hiervoor de
voorbereidingen. SPOA en BPOA zullen u
hierbij actief betrekken.

De hoogte van het pensioen kan straks
veel makkelijker stijgen of dalen.
Hoe kan ik dan weten hoe hoog mijn
pensioen uiteindelijk zal zijn?
Wij blijven u via de bekende kanalen periodiek
op de hoogte houden van de ontwikkeling van
uw pensioenopbouw. Eenvoudig gezegd kunt u
bij een slechte e
 conomie wat minder pensioen
verwachten, en bij een goede wat meer.

Heeft de komst van het nieuwe pensioen
stelsel ook gevolgen voor gepensioneerden?
De kans is groot dat ook gepensioneerden wat
gaan m
 erken van het nieuwe stelsel. Net als de
pensioenopbouw kan ook de p
 ensioenuitkering
eerder omhoog of omlaag gaan, afhankelijk
van de e
 conomische situatie. De belangen van
gepensioneerden worden zowel in het bestuur van
SPOA als in het Verantwoordingsorgaan van SPOA
goed in de gaten gehouden.
SPOA besteedt vanaf nu in elke nieuwsbrief aandacht
aan de invoering van het nieuwe pensioenstelsel.

Ik heb al een behoorlijk pensioen
opgebouwd. Kan ik dat nu kwijtraken?

Kan ik straks één deel van mijn p
 ensioen
in een keer opnemen?

SPOA ziet in de overgang naar het nieuwe s telsel
toe op wat er gebeurt met uw o
 pgebouwde
pensioen. Er zullen goede a
 fspraken worden
gemaakt hoe de o
 vergang naar het nieuwe
stelsel uitgevoerd zal worden. Voor iedere deel
nemer zal SPOA inzicht geven wat het pensioen
in het huidige en in het nieuwe stelsel zal zijn.

Als de plannen doorgaan wordt het vanaf 2022
mogelijk gemaakt om bij pensionering een deel
van uw pensioen in één keer op te nemen.
Hier worden nog afspraken over gemaakt. Zo’n
opname heeft mogelijk gevolgen voor b
 elasting of
toeslagen. Uw pensioenuitkering wordt hierdoor
ook lager.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Pensioenfonds
Openbare Apothekers. Aan de inhoud kunt u geen rechten
ontlenen.
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