Pensioenfonds Avebe

Met pensioen

Over uw keuzes als u met pensioen gaat

Terug

Wat is het belangrijkste dat
ik moet weten?

Wat is nog meer handig
om te weten?

Verder

Ik wil alles weten over
met pensioen gaan
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Terug
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Inhoud
Wat is het belangrijkste dat ik moet weten?
Wat is het belangrijkste
dat ik moet weten?

U gaat binnenkort met pensioen. Keuzes die u nu maakt zijn van invloed op de hoogte van uw pensioen.
Het is daarom goed om te weten wat uw keuzes zijn.

Wat is nog meer handig
om te weten?
Uw pensioenleeftijd
Gedeeltelijk met pensioen
Tijdelijk hoger pensioen

U heeft een aantal keuzes. Zo kunt u gedeeltelijk, eerder of juist later met pensioen gaan. U kunt ook (een deel
van) uw partnerpensioen omruilen voor een hoger eigen pensioen. Of juist andersom. En tot slot kunt u kiezen
voor een tijdelijk hogere uitkering (en daarna een lagere). U kunt uw pensioen dus goed op uw persoonlijke
situatie afstemmen.

Minder partnerpensioen
Meer partnerpensioen

In de pensioenplanner ziet u precies hoeveel pensioen u heeft opgebouwd. Maar u ziet daar ook wat er met de
hoogte van uw pensioen gebeurt als u bepaalde keuzes maakt. Een handig hulpmiddel dus!

Ik wil alles weten
Partnerpensioen
Verhuizen naar het
buitenland
Verhogen van uw
pensioen
Informatie van ons
Keuzehulp
Handige bronnen

Als u gebruik wilt maken van één van uw mogelijkheden dan moeten wij dat zes maanden voor uw
(gewenste) pensioenleeftijd weten. Een eenmaal gemaakte keuze kunt u later niet meer terugdraaien.
Het pensioenfonds heeft de administratie uitbesteed aan Achmea Pensioenservices.

Wilt u meer weten?
Ga dan naar:

Contact

Het pensioenregister
Pensioenfonds Avebe
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Het is goed om te weten wat de invloed van een bepaalde keuze is op uw pensioen. We leggen het in dit
hoofdstuk uit.

Keuze 1: Uw pensioenleeftijd

Keuze 2. Gedeeltelijk met pensioen

Allereerst moet u nadenken over op welke leeftijd u
met pensioen wilt gaan. Standaard gaat uw pensioen
in op uw AOW-leeftijd. Het is daarom belangrijk dat u
weet wat uw AOW-leeftijd is.

Wilt u nog niet helemaal met pensioen gaan maar
het langzaam aan rustiger aan gaan doen? Dan kunt
u ervoor kiezen om ‘in deeltijd’ met pensioen te gaan.
Dit betekent dat u alvast een paar dagen per week met
pensioen gaat en nog een aantal dagen blijft werken
bij Avebe. U ontvangt dan al voor een deel
ouderdomspensioen en ook nog voor een deel salaris.
U blijft dus ook gedeeltelijk pensioen opbouwen. Na
deze periode van deeltijdpensioen gaat u ‘fulltime’ met
pensioen.

U berekent uw AOW-leeftijd hier. Uw pensioen van
Avebe kunt u eerder of juist later laten ingaan. Als u
eerder met pensioen gaat dan zal uw pensioen lager
zijn. Als u later met pensioen gaat dan zal uw pensioen
hoger zijn.

In deeltijd met pensioen gaan kan alleen na
toestemming van uw werkgever. De hoogte van uw
deeltijdpensioen is afhankelijk van het percentage dat
u minder gaat werken. Werkte u fulltime (100%) en
gaat u nu parttime (60%) werken? Dan kunt u 40% van
uw opgebouwde pensioen laten ingaan. Dit pensioen
ontvangt u dan samen met uw parttime salaris (60%).
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Keuze 3. Tijdelijk eerst een hoger ouderdomspensioen

Keuze 5. Meer partnerpensioen, minder
ouderdomspensioen

De pensioenuitkering die u maandelijks ontvangt,
kunt u laten variëren in hoogte. U ontvangt dan
vanaf uw pensioendatum eerst een aantal jaren een
hogere uitkering en daarna een lagere. De lagere
uitkering ontvangt u tot uw overlijden, waarbij de
lagere uitkering minimaal 75% van de hogere
uitkering bedraagt.

Als u een partner hebt dan kunt u een deel van uw
ouderdomspensioen inruilen voor extra partnerpensioen. Uw ouderdomspensioen wordt hierdoor
lager.

U kunt de hoogte van uw pensioen laten variëren vanaf de ingangsdatum tot 5 jaar na uw AOW-pensioendatum. Als u dit wilt dan moet u ons hierover vooraf
informeren. Er verandert niets in de totale waarde van
uw pensioen. Het pensioen wordt alleen anders over
de tijd verdeeld.

Keuze 4. Minder partnerpensioen, meer
ouderdomspensioen
Op het moment dat u met pensioen gaat, hebt u naast
het ouderdomspensioen ook een pensioen voor uw
partner opgebouwd: het partnerpensioen. Na uw
overlijden ontvangt uw partner dit partnerpensioen.
U kunt ervoor kiezen om uw partnerpensioen
helemaal of gedeeltelijk te ruilen voor extra ouderdomspensioen. Sommige medewerkers die al langer
in dienst zijn, hebben ook een stukje partnerpensioen
opgebouwd dat niet uitgeruild kan worden.
Als u op het moment dat u met pensioen gaat geen
partner hebt dan is het uitruilen een logische keuze.
Of bijvoorbeeld als uw partner zelf een goed pensioen
heeft opgebouwd. Uw partner moet hiervoor wel
toestemming geven. Het partnerpensioen is alleen
bedoeld voor de partner met wie u samen bent op het
moment van pensioneren.

Uw keuzes doorgeven
Minimaal zes maanden voordat u met pensioen wilt
gaan, moet u ons informeren over uw keuzes. Als u
op de standaard pensioenleeftijd met pensioen gaat
dan ontvangt u van ons automatisch een informatiepakket. Als u eerder met pensioen wilt gaan dan
moet u op tijd contact met ons opnemen.
Onze pensioenuitvoerder Achmea Pensioenservices
kan bepaalde keuzes voor u doorrekenen. U kunt
ook onze Pensioenplanner hiervoor gebruiken. Als
u eenmaal een keuze hebt doorgegeven dan kunt u
er later niet meer op terugkomen.
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Wilt u alle ins-and-outs weten over met pensioen gaan, lees dan verder.

Partnerpensioen ná pensionering

Verhuizen naar het buitenland

Overlijdt u nadat u met pensioen bent gegaan, dan is
het partnerpensioen meestal 70% van het ouderdomspensioen. Heeft u (een deel van) uw partnerpensioen
ingeruild voor een hoger ouderdomspensioen dan is er
geen of minder partnerpensioen voor uw partner.

Als u naar het buitenland verhuist dan kunt u uw
pensioen in het buitenland ontvangen. Het is
belangrijk dat u uw nieuwe adres aan ons doorgeeft.
Wij worden namelijk niet automatisch geïnformeerd
over uw adreswijziging.

Wellicht heeft uw partner recht op een
Anw-uitkering als hij/zij nog geen AOW-uitkering
ontvangt en aan de voorwaarden voldoet.

Handige bronnen

Contact
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Verhoging van uw pensioen

Informatie van ons

Het pensioenfonds probeert uw pensioen ieder jaar te
verhogen met de stijging van de lonen. Het is geen
garantie dat uw pensioen verhoogd wordt. De
verhoging is daarom voorwaardelijk en wordt uit
beleggingsrendementen gefinancierd.

Na uw pensionering blijven wij u informeren over
uw pensioen bij ons. Zo ontvangt u ieder jaar een
pensioenoverzicht. Daarnaast kunt u jaarlijks rekenen
op informatie over de hoogte van de toeslag. U vindt
ook meer informatie op onze website
www.pensioenfondsavebe.nl.

De afgelopen jaren heeft Pensioenfonds Avebe de
pensioenen van de gepensioneerden als volgt
verhoogd:
Jaar
2018
2017*		
2016		

Toeslag
1,30%
0,90%
0,40%

Loon
1,50%
1,75%
1,95%

Inflatie
1,40%
1,40%
0,30%

* de indexatie voor actieven is 0,9% en is gekoppeld
aan de loonindex

Handige bronnen

Contact
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Nee
Wilt u een deel van uw pensioen uitruilen?

U wilt eerder met pensioen
Log in op de pensioenplanner om te berekenen hoe
hoog het pensioen is als u eerder
met pensioen gaat. Weet u wanneer u met pensioen wilt gaan?
Neem dan contact op met uw
werkgever om uw keuze door
te geven. U kunt maximaal 10
jaar voor de AOW-gerechtigde
leeftijd met pensioen gaan.

Ja

Nee

U wilt een deel van uw
pensioen uitruilen
Log in op de planner om te
berekenen hoeveel pensioen
u kunt uitruilen. Heeft u
een keuze gemaakt? Geef
dit dan door aan Achmea
Pensioenservices.

Wilt u gedeeltelijk met pensioen?
Ja

Wilt u variëren in de hoogte van uw pensioen?

Nee

Ja
U wilt gedeeltelijk met pensioen
Neem contact op met HR om
uw mogelijkheden te bespreken en met Achmea Pensioenservices om een pensioenberekening te laten maken.

U wilt eerder met pensioen
Neem minimaal zes
maanden van te voren
contact op met uw
werkgever om uw mogelijkheden te bespreken.

Log in op de pensioenplanner om te berekenen
hoe u uw pensioen kunt
variëren. Heeft u een keuze
gemaakt? Geef dit dan door
aan Achmea
Pensioenservices.

Nee
U hoeft niets te doen
Wij informeren u over
de uitbetaling van uw
pensioen.

Wilt u variëren in de hoogte van uw pensioen?
Ja
Log in op de pensioenplanner om te berekenen hoe
u uw pensioen kunt variëren.
Heeft u een keuze gemaakt?
Geef dit dan door aan
Achmea Pensioenservices.

Nee
U hoeft niets te doen
Wij informeren u over
de uitbetaling van uw
pensioen.
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U kunt bij de websites van de volgende instanties terecht voor meer informatie over uw pensioen.

@
@

Pensioenfonds Avebe
U kunt hier inloggen op de
Pensioenplanner en uw opgebouwde
Avebe-pensioen bekijken.

Het pensioenregister
Heeft u ook bij andere werkgevers
pensioen opgebouwd? Dan kunt u hier al
uw opgebouwde pensioenen bekijken. U
logt in met uw Digi-D.

in geldzaken
@ Wijzer
Check uw pensioen en pas het aan als uw
situatie verandert. Bekijk op de website
van Wijzer in geldzaken wat u zelf kunt
doen.

Verzekeringsbank
@ Sociale
De uitvoerder van volksverzekeringen
in Nederland. U vindt hier onder andere
meer informatie over de AOW-uitkering.

Handige bronnen

Contact
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Heeft u vragen over uw pensioen? Neem dan contact op met de pensioenhelpdesk.

De pensioenhelpdesk

Pensioenreglement

De helpdesk is op werkdagen bereikbaar van 8.30
tot 17.00 uur op telefoonnummer 013 - 462 93 00.

Om de teksten prettig leesbaar te houden is de
informatie in deze folder een verkorte en eenvoudige
versie van de informatie uit het pensioenreglement.

U kunt ook een e-mail sturen naar
pensioenfondsavebe@achmea.nl.
U kunt ook een brief sturen aan:

Het pensioenreglement is uiteindelijk leidend. U
vindt het pensioenreglement op onze website
www.pensioenfondsavebe.nl.

Pensioenfonds Avebe pensioenhelpdesk
p/a Achmea Pensioenservices.
Postbus 90170
5000 LM Tilburg

Handige bronnen
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