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U bouwt pensioen op bij Pensioenfonds Avebe. Het is goed om te weten wat er voor u geregeld is.
U bouwt elk jaar een stukje van uw pensioen op. Als u al deze jaarlijkse bedragen bij elkaar optelt, dan
komt u op uw bruto pensioen uit.
U bouwt een ouderdomspensioen en een nabestaandenpensioen op. Het nabestaandenpensioen is voor uw
partner en/of kinderen. Daarnaast bent u verzekerd voor een arbeidsongeschiktheidspensioen.
Ieder jaar wordt opnieuw gekeken of u een volledig pensioen kunt opbouwen. Er is namelijk met de
werkgever een vaste premie afgesproken. Als de vaste premie te laag is om alle pensioenen te financieren
dan bouwt iedereen een lager pensioen op.

Voorwaardelijk pensioen

Het pensioenfonds heeft de administratie uitbesteed aan Achmea Pensioenservices.
Ik wil alles weten
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Wilt u meer weten?
Ga dan naar:
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Pensioenfonds Avebe
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Pensioen is niet alleen het inkomen dat u ontvangt wanneer u stopt met werken, het is ook het inkomen bij
arbeidsongeschiktheid. En uw partner krijgt nabestaandenpensioen bij uw overlijden. We vertellen u er meer over.

Vanuit de overheid

Nabestaandenpensioen

Vanaf uw AOW-leeftijd ontvangt u een AOW-uitkering. De hoogte van uw AOW-uitkering hangt onder
meer af van uw woonsituatie. Bijvoorbeeld of u alleen
woont of samenwoont. Op de website van de Sociale
Verzekeringsbank (SVB) vindt u de hoogte van de
AOW-uitkering.

U bouwt ook een pensioen op voor uw partner en/of
kind(eren). Als u overlijdt, ontvangt uw partner een
levenslang partnerpensioen. Voor uw kind(eren) is
er tot zijn of haar 18e verjaardag een wezenpensioen.
Voor studerende of invalide kinderen wordt het
wezenpensioen uitgekeerd tot de 27ste verjaardag.

De AOW-leeftijd is voor iedereen anders. Bereken uw
AOW-leeftijd op de website van de Rijksoverheid.

Het is belangrijk om uw partner en/of kinderen bij
ons aan te melden. Alleen dan hebben zij recht op een
pensioen indien u komt te overlijden.

Ouderdomspensioen
Arbeidsongeschiktheidspensioen
Vanaf uw pensioendatum ontvangt u een pensioenuitkering: uw ouderdomspensioen. U ontvangt deze
uitkering de rest van uw leven. De pensioenleeftijd is
67 jaar.

Als u arbeidsongeschikt wordt én een WIA-uitkering
ontvangt, dan gaat de pensioenopbouw voor uw
ouderdoms- en nabestaandenpensioen in de meeste
gevallen gewoon door. U kunt daarnaast in
aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidspensioen.
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De opbouw van uw pensioen

Uw pensioen is voorwaardelijk

U bouwt pensioen op volgens het middelloonsysteem.
Dit betekent dat u elk jaar een stukje van uw pensioen
opbouwt, gebaseerd op uw inkomen in dát jaar. Uw
uiteindelijke pensioen is dus gebaseerd op het
inkomen dat u gemiddeld hebt verdiend. Elk jaar
bouwt u maximaal 1,738% van uw pensioengrondslag
op aan pensioen. In 2021 is het opbouwpercentage
vastgesteld op 1,738%, dit is het fiscale maximum.

Uw pensioenregeling is een voorwaardelijke regeling.
Dit betekent dat uw werkgever voor u een vaste
premie betaalt. Het pensioenfonds gebruikt de totale
premie voor het uitvoeren van de pensioenregeling.
Als het pensioenfonds meer geld nodig heeft dan stort
Avebe géén extra pensioenpremie. Het pensioenfonds
moet dan kostenbesparende maatregelen nemen zoals
een verlaging van de pensioenopbouw. Dit zou voor u
tot een lager pensioen kunnen leiden. Het financiële
risico ligt dus niet bij de werkgever, maar bij u.

Het pensioenfonds probeert uw pensioen ieder jaar
te verhogen met hetzelfde percentage waarmee de
CAO-lonen bij Avebe zijn gestegen. Helaas lukt dit
niet ieder jaar. Hieronder ziet u hoe de pensioenen de
afgelopen jaren verhoogd zijn.
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2021
2020
2019
2018

Indexatie
1,70%
0,80%
3,00%
1,30%

Inflatie
2,39%
0,60%
2,30%
1,40%
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Wilt u alle ins-and-outs weten over uw pensioen bij Avebe, lees dan verder.

Premie voor uw pensioen

Uw persoonlijke situatie

Bij Avebe betalen we samen aan pensioen. Jouw
maandelijkse bijdrage wordt ingehouden op je salaris.
Ieder jaar bekijkt Pensioenfonds Avebe of de totale
premie (van 23,2% van de totale loonsom) voldoende
is om de pensioenopbouw van alle medewerkers van
te financieren. Als dat niet genoeg is dan wordt de
extra premie 50/50 verdeeld tussen de werkgever en
de medewerkers. Voor 2022 is de totale premie helaas
niet voldoende. Hierdoor stijgt jouw eigen bijdrage
met 1,25% van je bruto jaarsalaris. Deze extra bijdrage
wordt ook ingehouden op je maandelijkse salaris. Als
je bovenwettelijke verlofuren hebt dan kun je die
verlofdagen inzetten om de extra bijdrage van te
betalen. Als je dat wilt dan moet je contact opnemen
met HR Services.

Om de pensioenregeling goed uit te kunnen voeren,
moet het pensioenfonds op de hoogte worden gebracht van bepaalde veranderingen in uw persoonlijke omstandigheden. Bijvoorbeeld als u gaat samenwonen of als uw relatie eindigt. Maar ook als u naar
het buitenland verhuist. Als u in dienst bent, geeft u
wijzigingen door aan de afdeling HR Services via het
Wijzigingsformulier Persoonsgegevens. Bent u uit
dienst of gepensioneerd, dan kunt u wijzigingen direct
aan Achmea Pensioenservices doorgeven.
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Afspraken over de pensioenopbouw
In de CAO is afgesproken dat de totale premie tot maximaal 25,7% verhoogd kan worden. Als er meer premie
nodig is om de pensioenopbouw van te financieren
dan wordt de pensioenopbouw verlaagd. Jij bouwt in
dat geval in dat jaar minder pensioen op.

Jaarlijks ontvangt u een Uniform Pensioenoverzicht
(UPO). Op dit UPO ziet u onder andere wat u tot nu toe
aan pensioen hebt opgebouwd. Daarnaast ontvangt
u de nieuwsbrief. Alle informatie is trouwens ook te
vinden op onze website: www.pensioenfondsavebe.nl.
Heeft u andere informatie nodig? Neem dan contact op
met de pensioenhelpdesk.
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De pensioengrondslag is de basis voor de berekening
van uw pensioen. We leggen het hieronder uit.
Bruto jaarsalaris (pensioengevend salaris)
Uw bruto jaarsalaris bestaat uit 12 maal het vaste
bruto maandsalaris (uw schaalsalaris, inclusief
ploegentoeslag, persoonlijke toeslag en/of suppletiesalaris) plus het vakantiegeld.
Franchise
De eerste € 14.802 (in 2022) van uw salaris telt niet
mee bij de opbouw van uw pensioen. Dit bedrag is de
franchise. Over de franchise bouwt u dus geen
pensioen op. Waarom is dat zo geregeld? Omdat u
straks een AOW-uitkering van de overheid ontvangt.
Over dat deel hoeft u dus geen pensioen op te bouwen.

Uw situatie
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Pensioengrondslag
Het gedeelte waarover u pensioen opbouwt is de
pensioengrondslag. De pensioengrondslag is wat
overblijft nadat het bruto jaarsalaris met de franchise
is verminderd.

Contact

Wilt u weten hoe dit precies werkt? Kijk dan in de
berekening hiernaast.

Berekening ouderdomspensioen
René is 27 jaar en wil weten hoeveel pensioen hij
in 2021 ongeveer opbouwt. Zijn bruto jaarsalaris
(inclusief toeslagen en vakantiegeld) is € 34.802.
Bruto jaarsalaris
Franchise 		
Pensioengrondslag
Pensioenopbouw

€ 34.802
€ 14.802
€ 20.000 (€ 34.802 -/- € 14.802)
1,738% x € 20.000 = € 348

Als René 40 jaar bij Avebe in dienst blijft én hetzelfde
salaris houdt, dan bouwt hij dus 40 x € 348 = € 13.920
aan pensioen op. Dit betekent dat hij vanaf het
moment dat hij op zijn 67ste met pensioen gaat circa
€ 13.920 bruto per jaar aan ouderdomspensioen ontvangt. Hiernaast ontvangt René een AOW-uitkering en
eventueel pensioen dat hij bij een andere
werkgever heeft opgebouwd.
In werkelijkheid zal René waarschijnlijk op een hoger
pensioen uitkomen, omdat zijn salaris in 40 jaar wél
stijgt. Daarnaast is in het voorbeeld nog geen rekening
gehouden met toeslagen (indexaties).
Parttime werken
Zou René bijvoorbeeld 60% werken, dan bedraagt de
pensioenopbouw over 40 jaar 60% van circa € 13.920
= € 8.352.
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U kunt bij de websites van de volgende instanties terecht voor meer informatie over uw pensioen.
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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.
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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:
Pensioenfonds Avebe pensioenhelpdesk
p/a Achmea Pensioenservices.
Postbus 90170
5000 LM Tilburg

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