
Pensioenfonds Avebe

In dienst  
Over wat er belangrijk is als je in dienst treedt



Wat is het belangrijkste dat  
ik moet weten?

Wat is nog meer handig  
om te weten?

Ik wil alles weten over 
pensioen en in dienst treden
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 Wat is het belangrijkste dat ik moet weten?

Van harte gefeliciteerd met uw nieuwe baan! U gaat vanaf nu pensioen opbouwen bij Pensioenfonds Avebe. 
Het is goed om te weten wat er voor u is geregeld op pensioenvlak en wat u daarnaast zelf kunt doen. 
 
   Als u ongehuwd samenwoont dan is het belangrijk dat u uw partner bij ons aanmeldt. U moet ons ook een  
                  kopie van een door een notaris getekende samenlevingsovereenkomst sturen. Alleen dan heeft uw partner  
                  recht op een partnerpensioen na uw overlijden.  U kunt dit formulier gebruiken.  

  U heeft de mogelijkheid om een Nabestaandenoverbruggingspensioen af te sluiten. Dit is een verzekering     
                  voor een extra inkomen voor uw partner na uw overlijden. De premie betaalt u zelf. 

  U kunt uw opgebouwde pensioen bij uw vorige pensioenuitvoerder meenemen naar Pensioenfonds Avebe.  
  We noemen dat waardeoverdracht. U kunt dit formulier gebruiken om waardeoverdracht aan te vragen. 

 Het pensioenfonds heeft de administratie uitbesteed aan Achmea Pensioenservices.  
 

Inhoud

Wilt u meer weten?  
Ga dan naar: 
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https://www.pensioenfondsavebe.nl/assets/downloads/Avebe_formulier_gegevens.pdf
https://www.pensioenfondsavebe.nl/assets/downloads/Avebe_formulier_waardeoverdracht.pdf
www.pensioenfondsavebe.nl
www.mijnpensioenoverzicht.nl


 Wat is nog meer handig om te weten?

Het is goed om te weten dat u vanaf nu pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Avebe. Avebe heeft een goede  
pensioenregeling waarin voor allerlei situaties voor een inkomen is gezorgd. Wilt u hier meer over weten?  
Lees dan het Pensioen 1-2-3 op onze website. 

Uw pensioenregeling

In uw pensioenregeling bouwt u een ouderdoms- 
pensioen op. Daarnaast bouwt u een partnerpensioen 
op voor uw partner. Als u overlijdt tijdens uw dienst-
verband met Avebe (en uw partner ontvangt nog geen 
AOW) dan ontvangt uw partner ook een tijdelijk  
partnerpensioen. Mocht u arbeidsongeschikt  
worden, dan ontvangt u van het pensioenfonds  
mogelijk een aanvullende uitkering. U leest hier  
meer over in het Pensioen 1-2-3 of in de brochure over 
arbeidsongeschiktheid en pensioen. 

Nabestaandenoverbruggingspensioen 
 
Het nabestaandenoverbruggingspensioen is een  
vrijwillige verzekering die uw werkgever Avebe aan-
biedt. U betaalt zelf de premie. Als u deze verzekering 
afsluit dan ontvangt uw partner na uw overlijden elke 
maand een extra bedrag van ons. De uitkering stopt 
wanneer uw partner de AOW-leeftijd bereikt. Als u 
uit dienst gaat dan wordt de verzekering automatisch 
beëindigd. Wilt u hier meer over weten? Lees dan 
verder in de brochure. 

Wilt u zich aanmelden voor het Nabestaandenover-
bruggingspensioen? Gebruik dan dit formulier.

Waardeoverdracht (WO) 
 
Is uw opgebouwde pensioen hoger dan € 520,35,- per 
jaar dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt. Dit 
kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkge-
ver een betere pensioenregeling heeft. Of misschien 
wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat 
uw nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat u uw 
pensioen wilt meenemen. Het meenemen van uw 
pensioen regelt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. 
Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw 
pensioen bij ons staan. Wilt u hulp bij het maken van 
uw keuze? Wij helpen u graag. Is uw opgebouwde  
pensioen minder dan € 520,35,- per jaar en hoger dan  
€ 2,- per jaar dan zorgen wij er automatisch voor dat 
uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuit-
voerder . Wij controleren daarom jaarlijks bij
www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen op-
bouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Heeft u 
geen nieuwe pensioenuitvoerder dan blijft uw  
pensioen bij ons staan . Stopte uw pensioenopbouw na 
1 januari 2019 en is het lager dan €2,- per jaar, dan 
krijgt u dat pensioen niet. Dat is wettelijk zo bepaald.

Via Achmea Pensioenservices kunt u een offerte voor 
waardeoverdracht aanvragen. U gebruikt daarvoor dit  
formulier. Het Pensioenfonds raadt u aan dit altijd te 
doen; de offerte verplicht u namelijk tot niets. Op basis 
van de offerte besluit u of u voor waardeoverdracht 
kiest. 

Inhoud
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https://www.pensioenfondsavebe.nl/pensioen123
https://www.pensioenfondsavebe.nl/pensioen123
https://www.pensioenfondsavebe.nl/over-ons/brochures-en-formulieren
https://www.pensioenfondsavebe.nl/over-ons/brochures-en-formulieren
https://www.pensioenfondsavebe.nl/assets/downloads/Avebe_formulier_nabestaanden.pdf
http://www.mijnpensioenoverzicht.nl
https://www.pensioenfondsavebe.nl/assets/downloads/Avebe_formulier_waardeoverdracht.pdf


 Ik wil alles weten over pensioen en een nieuwe baan

Wilt u alle ins-and-outs weten over waar u aan moet denken, lees dan verder.  

Waardeoverdracht 
 
Waardeoverdracht is in veel gevallen gunstig, maar 
niet altijd. Of waardeoverdracht verstandig is, hangt 
voornamelijk af van de mate waarin uw pensioen 
door uw vorige pensioenuitvoerder al dan niet wordt 
verhoogd (toeslagverlening) en hoe dit toeslagbeleid 
zich verhoudt tot het toeslagbeleid van Pensioenfonds 
Avebe. U leest hieronder meer over de toeslagverle-
ning door Pensioenfonds Avebe. Heeft u een offerte 
ontvangen en heeft u daar vragen over? Neem dan 
contact op met het pensioenfonds. 

Wilt u uw nieuwe en uw oude pensioenregeling  
vergelijken? Gebruik dan de pensioenvergelijker. 

Proces van waardeoverdracht  
 
Na uw aanvraag via dit formulier, zoekt Achmea 
Pensioenservices contact met uw vorige pensioenuit-
voerder(s). Op basis van de informatie die uw vorige 
pensioenuitvoerder(s) verstrekt, ontvangt u een 
offerte. Enige tijd later ontvangt u een brief waarin 
om uw keuze wordt gevraagd. Het gehele proces kan 
zo’n anderhalf jaar duren. Het is goed om te weten dat 
waardeoverdracht alleen mogelijk is als beide 
pensioenuitvoerders een dekkingsgraad van minimaal 
100% hebben. 

Pensioenfonds Avebe probeert uw pensioen  
ieder jaar te verhogen op basis van de stijging van 
de lonen bij Avebe.

Hieronder ziet u hoe Pensioenfonds Avebe de 
afgelopen jaren de pensioenen heeft verhoogd.

Toeslagverlening bij Pensioenfonds Avebe

Jaar                      Toeslag         Inflatie  
2021  1,70%               2,30%
2020  0,80%             0,60%
2019  3,00%              2,30%

  In dienst

  Aanvraag offerte 
    

Ontvangen  
van offerte

Reactie op offerte 
  (binnen 2 maanden)

Termijnen bij waardeoverdracht

Inhoud
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https://www.pensioenfondsavebe.nl/over-ons/brochures-en-formulieren
https://www.pensioenfondsavebe.nl/assets/downloads/Avebe_formulier_waardeoverdracht.pdf


Toeslagbeleid 

Ieder jaar proberen we uw pensioen te verhogen.  
De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Het is 
mogelijk dat wij uw pensioen niet met de lonen mee 
kunnen laten groeien. Wij hebben namelijk te maken 
met de volgende risico’s: 

• Als de levensverwachting stijgt, dan moeten we de  
    pensioenen langer uitbetalen.
• De rente kan dalen. Het pensioenfonds heeft dan  
    meer geld nodig om hetzelfde pensioen te 
    kunnen uitbetalen.
• De resultaten van de beleggingen kunnen  
    tegenvallen. 

We informeren u jaarlijks over de hoogte van de  
toeslag.

Als uw persoonlijke situatie verandert 
 
Er kan natuurlijk het een en ander veranderen in  
uw leven. Denk bijvoorbeeld aan een situatie dat  
u arbeidsongeschikt wordt of in deeltijd gaat  
werken. Veel veranderingen in uw persoonlijke of  
werksituatie beïnvloeden uw pensioen.  
 
Op onze website leest u wat u voor uw pensioen  
moet regelen als uw persoonlijke situatie verandert.  
 

Inhoud
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Handige bronnen 

U kunt bij de websites van de volgende instanties terecht voor meer informatie over uw pensioen.

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

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

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

 

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

@

@

@

@

Inhoud
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www.pensioenfondsavebe.nl
www.mijnpensioenoverzicht.nl
www.wijzeringeldzaken.nl
www.svb.nl


Contact

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

De pensioenhelpdesk

De helpdesk is op werkdagen bereikbaar van 8.30  
tot 17.00 uur op telefoonnummer  013 - 462 93 00.  
 
U kunt ook een e-mail  sturen naar  
pensioenfondsavebe@achmea.nl. 

U kunt ook een brief sturen aan: 
 
Pensioenfonds Avebe helpdesk
p/a Achmea Pensioenservices 
Postbus 90170 
5000 LM Tilburg

Pensioenreglement 
 
Om de teksten prettig leesbaar te houden is de  
informatie in deze folder een verkorte en eenvoudige 
versie van de informatie uit het pensioenreglement.  
 
Het pensioenreglement is uiteindelijk leidend. U  
vindt het pensioenreglement op onze website
www.pensioenfondsavebe.nl. 

Inhoud
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https://www.pensioenfondsavebe.nl/over-ons/brochures-en-formulieren


Pensioenfonds Avebe
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