
SPF Beheer bv

De heer P.A. Blankman
Scharstraat 27
13'17 PL ALI\,IERE

Utrecht, 9 september 2015
Têlefoonnummer : 030-23 29 399 Uw kenmerk :

Openingsitden Klantcontacten
TeleÍonisch maandag Vm vÍdag van I tot i7 uur.
Spreekuur maandag Vm vrijdag van 10 tot 16 uur.

Onderwerp : Vragen naar aanleiding van arbeidsongeschiktheid

Geachte heer Blankman,

Op 28 augustus 2015 heeft u ons êen e-mail gestuurd. Hierin stelt u ons êen aantal vragen
over uw pensioênopbouw. ln deze brief geven wij u een antwoord op uw vragen.

WAO na 1995
ln uw e-mail stelt u de vraag of uw arbeidsongeschiktheid in de periode 1995 tot '1997

invloed heêft gehad op uw pensioênopbouw. SPF Beheer heeft de pensioênuitvoering van
Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer (SPOV) per 1 januari 2000 overgenomen van
Centraal Beheêr.

Uit de gegevens die wij van Centraal Beheer hebben ontvangen, heeft u tijdens uw
arbeidsongeschiktheid in de jaren 90 een volledig pensioen opgebouwd. Uw
arbeidsongeschiktheid in deze periode heeft geen negatief effect gehad op uw
pensioenopbouw.

Minder werken
Volgens onze gegevens heeft u tot 1 oktober 2006 fulltime gewerkt. Vanaf 1 oktobêr 2006
bent u minder gaan werken. Uw deeltijdfactor vanaÍ 1 oktober 2006 is 88,89o/o. Dit heeft
gevolgen voor het bereikbaar ouderdoms- en partnerpensioen. U bouM 11,1'1% mindêr
pensioen op.

Arbeidsongeschiktheid pe|I í septembeí 20'14
VanaÍ 11 september 2014 bent u voor 65-80% arbeidsongeschikt. Dit houdt in dat u recht
heeft op een premievrij pensioenopbouw van B0%. Uw premievrije pensioenopbouw wordt
gebaseerd op 70% van uw pensioengevend inkomen.

Ljw diênstverband is per 31 maart 2015 beéindigd. U heeft vanaf dit moment geen
pensioenopbouw vanuit een actief dienstverband. U heeft we een pensioenopbouw op basis
van uw arbeidsongeschiktheid (premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid).
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Geschat bêrêikbaar pensioen
U heeft gevraagd om een schatting te maken van het bereikbaar ouderdomspensioen als u
Íulltime had doorgêwerkt tot uw Aow-gerechtigde leeftijd. Uw bereikbaar pensioên op AOW-
leeftijd schatten wij op circa € 20.000 bruto perjaar op basis van een fulltime dienstverband
tot uw AOW-gerechtigde leeftijd.

Vragen?
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact met ons op. We helpen u graag. Ons
telefoonnummer is 030 - 23 29 399. Als u ons belt of schdft, vermeldt u dan ons kenmelk
214988.

Met vriendelijke groet,
SPF Bêheêr bv

D. Kanhai
lvledewerker Klantcontacten
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