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IN 2020 GEEN VERLAGING VAN DE PENSIOENENB  
 
Het bestuur neemt pas eind januari het formele besluit maar we kunnen nu al melden dat de pensioenen bij SPT niet worden 
verlaagd in 2020.  SPT kiest ervoor gebruik te maken van de versoepelde regeling om in 2020 niet te verlagen bij een dekkingsgraad 
boven de 90%. SPT heeft het jaar afgesloten met een dekkingsgraad net onder de 100%. 
 
WAT BETEKENT HET PENSIOENAKKOORD VOOR U?  
 
Het kabinet en sociale partners hebben in 2019 gezamenlijk afspraken gemaakt over een aantal veranderingen in het pensioenstelsel 
en die vastgelegd in een pensioenakkoord, waaraan de afgelopen maanden in de media veel aandacht is besteed. Het is een 
akkoord op hoofdlijnen, een stuurgroep bestaande uit de hiervoor genoemde partijen werkt momenteel aan de uitwerking van het 
akkoord en het is de bedoeling dat de stuurgroep dit voorjaar klaar is met haar werkzaamheden en dat dit uiteindelijk resulteert in 
wetgeving op 1 januari 2022. 
 
De afspraken hebben onder andere betrekking op het minder snel stijgen van de AOW leeftijd, maar ook op pensioenregelingen die 
vanuit de werkgever worden aangeboden, zoals bij Trespa zoals met betrekking tot de pensioenopbouw. 
 
De pensioenopbouw bij pensioenfondsen gaat namelijk veranderen. Als je pensioen opbouwt bij een pensioenfonds, betaalt je 
werkgever voor elke werknemer evenveel premie. Het maakt niet uit hoe oud de werknemers zijn. Daardoor betaalt een werkgever 
voor jongere werknemers te veel premie en voor oudere werknemers te weinig. Een deel van de premie voor jongere werknemers 
gaat naar het pensioen van oudere werknemers. Dat systeem (de doorsneepremie) werkte ooit goed, maar nu niet meer. Daarom 
gaat dit veranderen. De verwachting is dat jouw pensioenpremie helemaal voor jouw pensioen is. Wat dat precies betekent, moeten 
we nog afwachten.  
 
AOW-LEEFTIJD BLIJFT 67 IN 2025 
 
We worden in Nederland gemiddeld steeds ouder. Toch stijgt de AOW-leeftijd niet mee. Ook in 2025 blijft die staan op 67 jaar. Dat 
heeft minister Koolmees laten weten. 
AOW is pensioen dat u krijgt van de overheid als u in Nederland woont en/of werkt. U krijgt AOW vanaf een bepaalde leeftijd. Deze 
AOW-leeftijd stelt het kabinet elk jaar vast. Daarbij kijkt het kabinet vijf jaar vooruit. Dat geeft mensen de tijd om zich voor te bereiden 
op hun pensioen en een eventuele latere ingangsdatum voor hun AOW. 
 

PENSIOENFONDS  
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Wilt u weten wanneer uw AOW ingaat? 
Op www.svb.nl ziet u in een online tool met uw geboortedatum in één oogopslag vanaf welke datum u naar verwachting voor het 
eerst AOW gaat ontvangen van de overheid. Dit is ander pensioen dan het pensioen dat u opbouwt bij ons fonds. Wanneer het 
pensioen van ons fonds ingaat, kunt u voor een deel zelf bepalen. 
 
Hebt u vragen? 
Voor vragen over de AOW kunt u het beste contact opnemen met de SVB. Voor vragen over uw pensioen kunt u contact opnemen 
met onze pensioenadministratie via pensioen@trespa.com 
 
EEN KENNISMAKING MET LEO KIRKELS EN NATHATLIE MALEK VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN 
 
Het Pensioenfondsbestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan (VO) over het beleid en de wijze waarop het is 
uitgevoerd. Het VO is bevoegd daarover een oordeel te geven, evenals over de beleidskeuzes van het bestuur voor de toekomst. Het 
oordeel van het VO over een bepaald jaar wordt in het jaarverslag gepubliceerd. Het VO heeft ook het recht om advies uit te brengen 
over een aantal in de wet genoemde onderwerpen. Het bestuur draagt in overleg met het VO zorg voor de vastlegging van de 
doelstellingen en beleidsuitgangspunten, waaronder de risicohouding van het Fonds. 
 
Alweer enige tijd geleden is de bezetting van het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds gewijzigd. Voorheen 
vertegenwoordigde Jan Seijkens de gepensioneerden in het VO, Deze rol is overgenomen door Leo Kirkels. 
Tevens werd de rol van Bram van den Oetelaar als vertegenwoordiger namens de actieve leden van het fonds overgenomen door 
Natalie Malek. 
Hieronder stelt Leo  zich aan u voor; Natalie zal in de volgende pensioenkrant geïntroduceerd worden. 
 
Lei Kirkels 
 
Ik ben Lei Kirkels, gepensioneerd en 43 jaar werkzaam geweest bij voormalig Hoechst, dat later Trespa 
geworden is. Zoals jullie hebben kunnen lezen geeft Jan Seijkens na 10 jaar als afgevaardigde van de 
gepensioneerde leden van Trespa in het Verantwoordingsorgaan het stokje aan mij over. Jan was  eerst 
namens de gepensioneerden lid van de Deelnemersraad en ik was destijds lid van het 
Verantwoordingsorgaan. taak voor het Platform overnemen. 
 
Nathalie Malek 

 
Hallo, ik zal mij even voorstellen. Mijn naam is Nathalie Malek. In januari ben ik 35 jaar jong geworden. Ik 
ben al bijna 20 jaar samen met mijn jeugdliefde   waarvan 12,5 jaar getrouwd en samen hebben we 3 
prachtige kinderen. We houden van gezelligheid, lekker eten en reizen.  
Ik werk sinds 2015 met heel veel plezier bij Trespa op de Finance afdeling. En sinds 2016 combineer ik dit 
met mijn eigen administratiekantoor. Ik ben een enthousiaste, klantgerichte, gedreven professional die 

graag inhoudelijk wordt uitgedaagd.  

Voor Trespa werkte ik bij Nationale Nederlanden, Collectief Pensioen als relatiebeheerder/vaste 
contactpersoon. Pensioenen heb ik nooit saai gevonden en nu mag ik het weer eens van een andere kant bekijken! Als deelneemster 
in het verantwoordingsorgaan namens de actieve deelnemers. 
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KENGETALLEN PENSIOENFONDS TRESPA 2020 
 
Ieder jaar worden de kengetallen voor de pensioenregeling opnieuw vastgesteld. 
De peildatum daarvoor is 1 januari van een kalenderjaar. 
Voor 2020 zijn deze kengetallen: 
 
Maximaal pensioengevend salaris  : € 110.111,= 
Franchise pensioenregeling  : € 18.700,= 
 
Premie pensioenregeling 
Bijdrage werknemer   : 10,3% van het pensioengevend salaris 
Bijdrage werkgever   : 20,6% van het pensioengevend salaris 
 
Pensioenrichtleeftijd   : 67 jaar 
Streefopbouwpercentage   : 1,738% per jaar 
Werkelijk opbouwpercentage  : 1.481% per jaar 
  
VEEL GESTELDE VRAGEN  
 
SPT krijgt gedurende een jaar veel vragen. 
Vaak zijn deze van zeer persoonlijke aard, maar toch zit er vaak een rode draad in de aard van de vragen. 
 
Een van de veelvoorkomende vragen en het antwoord daarop, hebben we hieronder weergegeven. 
 
Wat gebeurt er met uw financiën als u er alleen voor komt te staan ? 
 
Als uw partner overlijdt kan dat grote financiële gevolgen hebben voor u en uw eventuele kinderen. Behalve het verdriet om 
het verlies van uw partner, hebt u misschien ook te maken met minder inkomen en extra uitgaven. Wat is er dan geregeld? 
En wat kunt u zelf doen? 
 
Inkomen voor nabestaanden 
Er zijn verschillende regelingen voor nabestaanden: 
Misschien krijgt u van de overheid een Anw-uitkering, bijvoorbeeld als u jonge kinderen hebt of minimaal 45% 
arbeidsongeschikt bent. 
Via het pensioenfonds van uw partner hebt u misschien recht op een partnerpensioen. Dat verschilt per pensioenfonds. 
U kunt ook zelf een verzekering afsluiten. 
 
Wat is er voor u geregeld? 
Wijzer in Geldzaken heeft samen met het Nibud en de Sociale Verzekeringsbank een online tool gemaakt voor 
nabestaanden: de Geldwijzer Nabestaanden. Daarin kunt u makkelijk checken wat er geregeld is als u er alleen voor komt te 
staan. Ook ziet u waar u meer informatie vindt om alles goed te regelen. 
 
En voor uw partner? 
Wilt u weten wat er voor uw partner geregeld is als u zelf komt te overlijden. Op mijnpensioenoverzicht.nl krijgt u een 
volledig overzicht. Hebt u vragen? Neem dan gerust contact met ons op. 
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NIEUWS VAN HET PLATFORM GEPENSIONEERDEN 
 
 
Platform gepensioneerden Trespa ( PgT ) 

 

 
Ook het Platform zal een kleine wijziging ondergaan. Omdat er vooral nieuwe zaken zijn over te brengen vanuit Het VO / 
Bestuur is het logisch dat ook hier vervanging van de leiding in het Platform komt te liggen bij de vertegenwoordiger in het VO. 
Zodoende heeft Lei Kirkels zich bereid verklaard ook dit op zich te nemen. 
Tot eind maart 2019 zal Jan Seijkens hem nog begeleiden om daarna in de anonimiteit te verdwijnen. Hij blijft uiteraard wel lid 
van het Platform. 
 
 
Het Platform is opgericht op 9 december 2015 en bestaat uit mensen, die geïnteresseerd zijn in hetgeen in de huidige 
pensioenwereld speelt. 
 
Informatie omtrent pensioenen komt vooral uit hetgeen bekend wordt vanuit het  
VO / Bestuur. Verder komt ook informatie uit publicaties en media. 
 
Ook het gebruik van de website verdient de aandacht. Binnen het Platform is een handleiding beschikbaar met daarin een 
overzicht op papier omtrent de diversiteit aan pensioeninformatie, die zo van het internet gehaald kan worden. 
Het Platform komt 4 keer per jaar bijeen. 
 
De data van de bijeenkomsten voor 2019 zijn: 
 
 13/03 – 12/06 – 11/09 – 11/12 
 
 Bij: Café Tramhalte 
  Maassstraat 46 
  6001 ED  WEERT 
 
Heeft U interesse voor het Platform, meldt u zich dan aan bij: 
 
 Leo Kirkels ljjgkirkels1970@kpnmail.nl 
 Jan Seijkens j.seijkens3@chello.nl 


