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Blik op de toekomst
Het pensioenoverzicht ligt
binnenkort weer in de bus →

Onze regeling in 2018
Het opbouwpercentage is
bekend →

Pensioenfonds Avebe

Het jaar 2017 in beeld
Hoe hebben we het gedaan →

Kort & Bondig
Het opbouwpercentage voor 2018 is
bekend. Per jaar bouw je 1,738% aan
pensioen op. Dit is fiscaal gezien het
maximale dat je mag opbouwen.

Binnenkort ontvang je het Uniform
Pensioenoverzicht. Het overzicht
laat zien hoeveel pensioen je al hebt
opgebouwd en hoeveel je later zult
ontvangen.

Je kunt nu nog gemakkelijker
inloggen op de Pensioenplanner.
Het enige wat je daarvoor moet
doen is een account aanmaken.
Dat doe je door gebruik te maken
van je deelnemersnummer.

Column van het bestuur →
Onze pensioenregeling in 2018 →

Uit elkaar. Wat betekent het voor je pensioen? →
Het jaar 2017 in beeld →

Blik op de toekomst →
De financieel inzichtgesprekken →

Flexibele mogelijkheden →
Vraag & Antwoord →

Geen ver-van-mijn-bed show
Waarschijnlijk heeft u onlangs belastingaangifte gedaan. Voor veel mensen is dat
hét moment om even stil te staan bij de eigen financiële toekomst. Zeker nu er van
alles verandert in het Nederlandse pensioenlandschap is het belangrijk om op tijd
stil te staan bij later. Pensioen is, in tegenstelling tot wat veel mensen denken,
namelijk niet ver van uw bed. Bij bijna iedere grote verandering in uw leven speelt
pensioen een rol. Gaat u trouwen of samenwonen? Verandert u van werkgever?
Gaat u scheiden? Raakt u arbeidsongeschikt? Wilt u minder uren werken? Op al die
momenten is het verstandig om even na te gaan: wat betekent dit voor mijn pensioen?
Avebe biedt bepaalde groepen medewerkers pensioenadviesgesprekken aan.
Daarmee probeert Avebe medewerkers bewust te maken van hun eigen
pensioensituatie. Want op tijd nadenken over pensioen geeft de mogelijkheid om
iets extra’s te regelen als het pensioen niet voldoende is. Wie dat op zijn veertigste
ontdekt, heeft daarvoor meer tijd dan iemand die er op zijn zestigste achter komt.
Inmiddels nieuwsgierig geworden naar uw pensioen? Log dan in op onze
Pensioenplanner en zie direct hoe u ervoor staat.
Het pensioenfonds zoekt, samen met Avebe, continue naar manieren om de
medewerkers van Avebe bewust te maken van pensioen. We doen dat onder
andere via deze nieuwsbrief. We zijn erg benieuwd naar wat u van onze
informatie vindt. Is het voor u begrijpelijk? Kunnen we zaken verbeteren? We
gaan graag met een aantal medewerkers in gesprek over hoe we onze informatie
nog beter kunnen laten aansluiten op wat de medewerkers willen weten.
Binnenkort willen we daarom een klantenpanel organiseren. Wilt u uw mening
geven en deelnemen aan dit panel? Laat het ons dan weten. Stuur daarvoor een
mailtje naar pensioenfondsavebe@achmea.nl en we nemen contact met u op.

Naamswijziging
pensioenuitvoerder
Onze pensioenregeling werd voorheen
verzorgd door Syntrus Achmea Pensioenbeheer. Per 1 januari 2018 heeft Syntrus
Achmea Pensioenbeheer haar naam
gewijzigd in Achmea Pensioenservices.
Je zult vanaf nu de naam Achmea
Pensioenservices terugzien op de
correspondentie die je over je pensioen
ontvangt.
Je kunt de pensioenhelpdesk bereiken via
pensioenfondsavebe@achmea.nl of
013 - 462 93 00. Het nieuwe correspondentieadres is: Postbus 40099, 7300 AZ Apeldoorn.

Onze pensioenregeling
in 2018

In het kort
De pensioenleeftijd blijft
staan op 67 jaar
Het opbouwpercentage is
1,738%. Dit is wat je fiscaal
maximaal mag opbouwen

Op onze website vind je alle ins-and-outs over onze pensioenregeling.
Hieronder leggen we twee belangrijke onderdelen uit. Wil je meer weten?
Lees dan het Pensioen 1-2-3 door op onze website.
Pensioenleeftijd
De overheid heeft bepaald dat de
wettelijke pensioenleeftijd per 1 januari
2018 moet worden verhoogd van 67 jaar
naar 68 jaar. Het pensioenfonds heeft
besloten de pensioenleeftijd in 2018 te
laten staan op 67 jaar. Het opbouwpercentage is voor 2018 wel aangepast.

Hoogte van de opbouw
Ieder jaar bouw je pensioen op over een
deel van het brutoloon dat je in dat jaar
hebt verdiend. We noemen de regeling
daarom een middelloonregeling. Je bouwt
niet over je volledige brutoloon een
pensioen op. We houden namelijk
rekening met de AOW die je van de
overheid krijgt. Het deel van je loon
waarover je geen pensioen opbouwt, heet
‘franchise’. Over je brutoloon minus de
franchise (in 2018 is dit € 13.344) bouw je
jaarlijks maximaal 1,738% aan pensioen
op.

Het totale pensioen dat je zo opbouwt,
is de optelsom van het opgebouwde
pensioen in al die jaren plus de eventuele
gegeven indexaties. Vanaf je pensioendatum krijg je het pensioen elke maand, zo
lang je leeft.
Het opbouwpercentage voor 2018 is
aangepast. Voor 2018 is besloten om het
opbouwpercentage vast te stellen op het
fiscaal maximale opbouwpercentage van
1,738%.

Uit elkaar. Wat betekent het
voor je pensioen?
Als je gaat scheiden dan moeten jullie je bezittingen verdelen. Het gaat
bijvoorbeeld om jullie huis en spaargeld, maar ook om het pensioen dat
jullie hebben opgebouwd.
Wat staat er in de wet?
Voor elk jaar van een huwelijk/samenleving (met samenlevingscontract) krijgt
je partner bij scheiding de helft van jouw
ouderdomspensioen mee. Daarnaast heeft
je partner recht op het volledig opgebouwde partnerpensioen. De Wet Verevening
Pensioenrechten bepaalt dat in principe
beide partners recht hebben op de helft
van het ouderdomspensioen dat tijdens de
relatie is opgebouwd. Als je partner en jij
ongeveer evenveel verdienen en hetzelfde
pensioen hebben opgebouwd, is er niet
zoveel aan de hand. Maar in sommige
gevallen zijn de verhoudingen niet
evenredig.

Andere afspraken
Overigens mag onderling ook een andere
verdeling worden afgesproken. Dit moet
dan wel worden vastgelegd en aan ons
worden doorgegeven. Dat kan door een
gewaarmerkt afschrift van het echtscheidingsconvenant op te sturen naar ons.
Als je kiest voor de standaardverdeling
dan stuur je ons het formulier Mededeling
van scheiding in verband met verdeling
van het ouderdomspensioen op. Zo weten
wij dat je bent gescheiden en welk deel
van het pensioen moet worden
overgemaakt aan wie. Als je bij meerdere
pensioenuitvoerders tijdens de relatie
pensioen hebt opgebouwd, dan moet je
naar elke pensioenuitvoerder een
formulier toesturen.

HET JAAR 2017 IN BEELD
Hieronder zie je een paar highlights uit het Jaarrapport 2017
van Pensioenfonds Avebe. In één oogopslag kom je meer te
weten over de belangrijkste kerngegevens van ons
pensioenfonds. Wil je meer weten?
Lees dan het jaarrapport op onze website door.
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Wie zaten er in 2017 in het bestuur?
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VERANTWOORDINGSORGAAN
Wie zaten er in 2017 in
het Verantwoordingsorgaan?

H. (Henk) Berends, J. (Jan) Spijkerman
en B. (Bert) Bos

RENDEMENT (in eigen beheer)
OP BELEGGINGEN
Er is in 2017 een beleggingsrendement
behaald van:

12,0%

Dit is 0,7% hoger ten opzichte van
de benchmark (11,3%)

PENSIOENUITKERINGEN
IN EURO’S

BELEGGINGEN (in eigen beheer)

Overige
beleggingen
14.800

Het grootste deel (circa 85%) van ons vermogen
is verzekerd bij AEGON. Dit betekent dat we
voor dat deel geen risico lopen. Een kleiner deel
van ons vermogen hebben we in eigen beheer
en wordt voor ons door TKPi belegd.

Vastgoed
18.300

Vastrentende
waarden
20.600

Aandelen
176.300

Hiernaast zie je hoe onze beleggingsportefeuille (in eigen beheer) er in 2017 uitzag.

ONTVANGEN
PREMIES

AANTAL
PENSIOENONTVANGERS

In 2017:

2.081

Totaal

€ 20.200.000

€ 13.850.000

pensioengerechtigden

Wil je meer weten?
Lees dan het jaarrapport door.
Je vindt het jaarrapport op onze
website.

Blik op de toekomst.

Uniform Pensioenoverzicht 2018

Pensioenfonds Avebe

Uw persoonlijke gegevens
Meneer F. Janssen
12 maart 1967
Uw partner en kinderen
Mevrouw A.B. van der Sloot
Uw pensioengegevens

Wellicht is het voor jou geen onbekende:
het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Je
ontvangt dit overzicht ieder jaar. Het laat zien
hoeveel pensioen je al hebt opgebouwd en
hoeveel je later zult ontvangen.

Persoonlijke gegevens
Je ziet hier of wij de juiste gegevens van
je hebben. Woon je ongehuwd samen?
Check dan of je partner bij ons bekend is.

Welk pensioen heeft u opgebouwd?
Wat heeft u aan pensioen opgebouwd?

Welk pensioen heb je opgebouwd?

Je ziet hier hoeveel pensioen je hebt
Wat krijgen uw partner en kinderen als u overlijdt?

opgebouwd en wat je krijgt als je met

Wat krijgt u als u arbeidsongeschikt wordt? pensioen gaat. Je ziet hier ook hoeveel

pensioen wordt uitbetaald als je eerder
overlijdt of arbeidsongeschikt raakt.

Wat is het UPO?
Je pensioenoverzicht geeft in één oogopslag zicht op je
pensioen. Maar wat als je overlijdt? Ontvangen je partner
en kinderen dan ook een pensioen? Of hoe zit het met
jouw pensioen als je arbeidsongeschikt wordt? Ook dat is
te vinden op je UPO. Hiernaast leggen we de belangrijkste
onderdelen van je UPO uit.
Op het UPO vind je alleen het pensioen dat je bij ons hebt
opgebouwd en nog op kunt bouwen. Wellicht heb je ook
bij andere werkgevers pensioen opgebouwd. Log dan in
op het Pensioenregister en kom erachter hoeveel andere
pensioenen je hebt opgebouwd.

Hoe zeker is mijn pensioen?
Hoe zeker is mijn pensioen?

De hoogte van uw pensioen staat niet In
vast
dit onderdeel zie je hoe zeker je
Verhoging pensioen
Verlaging pensioen

pensioen is. Je leest hier onder andere
wat de financiële situatie van
Pensioenfonds Avebe is en of je
pensioen is verhoogd.

WWW.MIJNPENSIOENOVERZICHT.NL

De financieel inzichtgesprekken.
Wat vond Zhenghong Chen ervan?

Bepaalde groepen medewerkers kunnen zich sinds kort aanmelden voor
een financieel inzichtgesprek. Zhenghong Chen heeft zich aangemeld en
vertelt erover in deze nieuwsbrief.
Zhenghong Chen, Manager Customer &
Application Response Center: “Ik werk
sinds 2003 bij Avebe. De eerste jaren van
mijn loopbaan heb ik voor Avebe in het
buitenland gewerkt, eerst in Singapore en
daarna in Shanghai. Tien jaar geleden ben
ik teruggekomen naar Nederland. Omdat
ik veel in het buitenland heb gewerkt,
heb ik niet altijd een (volledig) pensioen
opgebouwd. Dit geldt voor mijn pensioen
van Avebe, maar ook voor de AOW. Het
leek mij daarom goed om mijn financiële
situatie eens te bespreken met een expert.
Toen Avebe aangaf dat medewerkers zich
kunnen aanmelden voor een financieel inzichtgesprek, heb ik mij direct aangemeld.
Tijdens het gesprek met de adviseur heb ik

mijn financiële situatie besproken en zijn
diverse pensioenscenario’s uitgebreid
doorgerekend. Dat gaf mij inzicht in hoe
ik er nu voor sta, maar ook hoe hoog mijn
pensioen straks is als ik tot mijn pensioendatum blijf doorwerken. De adviseur heeft
mij het vertrouwen gegeven dat het wel
goed zit met mijn financiën en mij nu geen
zorgen hoef te maken. Daarnaast heb ik
wat handige tips gekregen, zodat ik mijn
pensioen kan verbeteren. Ik zou iedere
collega die niet goed op de hoogte is van
zijn financiële situatie of pensioen adviseren om zich aan te melden. Ik waardeer
het enorm dat Avebe het belangrijk vindt
dat medewerkers inzicht hebben in hun
financiële situatie, niet iedere werkgever
biedt deze gesprekken aan.”

Pensioen precies zoals jij het
wilt. Wat is er mogelijk?
Aan de slag met je
pensioen
Volgens de pensioenregeling ga je standaard met pensioen op de
AOW-gerechtigde leeftijd. Je ontvangt dan jouw regulier opgebouwde
pensioen. Maar het is ook mogelijk om hierin andere keuzes te maken.
We brengen de verschillende mogelijkheden voor je in kaart.
Pensioen eerder laten ingaan
Je kunt ervoor kiezen om je pensioen
(deels) eerder in te laten gaan dan op jouw
pensioengerechtigde leeftijd. Vervroegd
met pensioen gaan brengt echter wel
financiële gevolgen met zich mee. Zo stopt
de pensioenopbouw eerder. Ook wordt je
ouderdomspensioen verlaagd. Het is ook
goed om er rekening mee te houden dat
de AOW wellicht later ingaat dan jouw
vervroegde ouderdomspensioen. Op
www.svb.nl kun je zien wanneer je AOW
naar verwachting ingaat.

Beginnen met een hoger pensioen
Je kunt er ook voor kiezen om gedurende
een aantal jaar eerst een hoger
ouderdomspensioen te ontvangen, en
vervolgens een lager ouderdomspensioen.
Vanaf dat tweede moment is je
ouderdomspensioen lager dan het bedrag
vermeld op je Uniform Pensioenoverzicht
(UPO).

Je kunt onze Pensioenplanner
gebruiken om inzicht te krijgen in de
hoogte van jouw Avebe pensioen en
je pensioen te plannen zodat je het
precies kunt afstemmen op jouw
wensen.
Makkelijker inloggen
Je kunt nu nog gemakkelijker inloggen
op de Pensioenplanner. Het enige wat
je daarvoor moet doen is een account
aanmaken. Dat doe je door gebruik te
maken van je deelnemersnummer. Ga
naar onze website om in te loggen op
de Pensioenplanner.

Vervolg artikel: Pensioen precies zoals jij het wilt. Wat is er mogelijk?

+PP

Ouderdomspensioen ruilen voor
partnerpensioen

Als je met pensioen gaat of Avebe
voortijdig verlaat en er geen óf te weinig
partnerpensioen is, dan bestaat de
mogelijkheid om een deel van jouw
ouderdomspensioen in te ruilen voor
partnerpensioen. Je ouderdomspensioen
valt hierdoor lager uit, maar je partner
ontvangt dan wel een hoger pensioen bij
overlijden.

+OP

Partnerpensioen ruilen voor
ouderdomspensioen

Naast ouderdomspensioen bouw je ook
partnerpensioen op. Er kunnen redenen
zijn waarom je het partnerpensioen wilt
ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Wellicht heeft je partner zelf
een goed pensioen, of misschien heb je
geen partner (meer).
Om de financiële gevolgen van de
verschillende keuzes te berekenen
gebruikt het pensioenfonds zogenaamde
flexibele factoren. Deze worden ieder jaar
door het bestuur vastgesteld op basis van
de economische omstandigheden. Kijk
voor een overzicht van de volledige voorwaarden in het pensioenreglement.

“

Let op: een gemaakte keuze is
definitief! Als je eenmaal een keuze
hebt gemaakt dan kan het niet meer
ongedaan worden gemaakt.

”

Wil je meer weten?
Bezoek dan onze website.

www.pensioenfondsavebe.nl

Vraag & Antwoord
We beantwoorden drie vragen die wij hebben ontvangen bij de
pensioenhelpdesk. Heb jij ook een vraag? Neem dan contact op
met de pensioenhelpdesk van Pensioenfonds Avebe.

Moet ik mijn kinderen aanmelden
voor wezenpensioen?

Ik ben verhuisd. Hoe geef ik dat
aan het pensioenfonds door?

Nee, je hoeft de gegevens van je kinderen
niet aan ons door te geven. Via de Basisregistratie Personen kunnen wij na jouw
overlijden achterhalen of je kinderen
hebt en of zij in aanmerking komen voor
wezenpensioen. Het wezenpensioen is
bedoeld voor kinderen tot 18 jaar. Als je
kind studeert of invalide is dan wordt het
wezenpensioen uitbetaald tot 27 jaar.

Dat is heel eenvoudig. Je hoeft namelijk
niets aan ons door te geven. Wij worden
via jouw gemeente automatisch
geïnformeerd over je adreswijziging en
onze pensioenadministratie wordt hier
automatisch op aangepast. Als je naar het
buitenland verhuist, dan moet je de adreswijziging wel zelf aan ons doorgeven.

Ik heb geen partner en ik heb
gelezen dat ik het partnerpensioen
kan omzetten in een pensioen voor
mezelf. Hoe doe ik dat?
Je hoeft daar niets voor te doen. Al onze
deelnemers bouwen automatisch een
ouderdomspensioen en partnerpensioen
op. Als bij ons geen partner bekend is dan
zetten wij het partnerpensioen automatisch om in extra ouderdomspensioen. Dit
doen wij pas als je met pensioen gaat. Als
je wel een partner zou hebben en je wilt
het partnerpensioen omzetten dan moet je
partner daar toestemming voor geven.

Contact
Heb je vragen over pensioen? Neem dan contact op met de pensioenhelpdesk.
De pensioenhelpdesk van Pensioenfonds Avebe
De helpdesk is op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer 013 - 462 93 00.
Je kunt ook een e-mail sturen naar pensioenfondsavebe@achmea.nl.
Je kunt ook een brief sturen aan:
Helpdesk Pensioenfonds Avebe
p/a Achmea Pensioenservices
Postbus 40099
7300 AZ Apeldoorn

Colofon
Redactie: Stichting Pensioenfonds Avebe - Willis Towers Watson
Om de teksten prettig leesbaar te houden, is een aantal
zaken vereenvoudigd. U kunt daarom geen rechten
ontlenen aan deze uitgave.

