PENSIOENNIEUWS

Jouw opbouw in 2019
Hoeveel bouw je dit jaar op
aan pensioen? →

Pensioen meenemen
Nieuwe regels zijn van
toepassing →

Pensioenfonds Avebe

Pensioen in beeld
We maken het je
makkelijk →

Kort & Bondig
Onlangs is het opbouwpercentage
voor 2019 vastgesteld. Voor 2019 is
het opbouwpercentage 1,738%. Dit is
gelijk aan het fiscale maximale
opbouwpercentage.

Klein pensioen wordt sinds dit jaar
automatisch overgedragen naar je
nieuwe pensioenuitvoerder. Dit
zorgt ervoor dat al je pensioenen
van verschillende pensioenfondsen
bij elkaar blijven.

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 →
Opbouw van pensioen in 2019 →
Nieuwe regels over het meenemen van pensioen →
Help jij mee onze communicatie te verbeteren? →

Extra inkomen voor je partner →
Een beeld zegt meer dan 1000 woorden →

Hoeveel pensioen krijgt u in 2019? →
Log in op de Pensioenplanner →

Vraag & Antwoord →

Even stilstaan bij uw pensioen
Wij vragen u niet om iedere dag stil te staan bij uw pensioen. Dat doen
wij namelijk voor u. Maar op bepaalde momenten in uw leven, moet u
even zelf aan uw pensioen denken. Want wij kunnen het nog zo goed
proberen te regelen, u weet alleen zélf wat uw wensen en persoonlijke
omstandigheden zijn.
U werkt ongeveer 1 dag per week voor uw pensioen. Dat gaat dus om veel
geld. Voor veel mensen is het pensioen het belangrijkste inkomen voor
later. Daarom is het goed om je er op tijd in te verdiepen. Wilt u
vervelende pensioenverrassingen voorkomen en u goed voorbereiden
op uw financiële toekomst? Besteed dan op de juiste momenten aandacht
aan uw pensioen. Wanneer dat is, leest u op pagina 6.
Pensioenfonds Avebe hoort graag van u of wij onze communicatie kunnen verbeteren. Daarom leggen wij onze communicatiemiddelen graag
voor aan een deelnemerspanel. Wij vragen u om zich aan te melden voor
dit deelnemerspanel en zo mee te praten over de informatie die u van ons
krijgt. Heeft u interesse? Lees dan verder op pagina 5.
Veel leesplezier.
Bestuur Pensioenfonds Avebe

Opbouw van pensioen
in 2019
Ieder jaar bouw je pensioen op over een deel
van je bruto salaris dat je in dat jaar hebt
verdiend. We noemen de regeling daarom
een middelloonregeling. Je bouwt niet over
je gehele bruto salaris 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 (13.785 euro in 2019) bouw je
jaarlijks maximaal 1,738% aan pensioen op.
Het totale pensioen dat je zo opbouwt, is de
optelsom van het jaarlijks opgebouwde
pensioen plus de eventuele gegeven
indexaties.
Onlangs is het opbouwpercentage voor 2019
vastgesteld. Voor 2019 is het opbouwpercentage 1,738%. Dit is gelijk aan het fiscale
maximale opbouwpercentage.

Pensioen meenemen.
Er gelden nieuwe regels

De overheid heeft besloten dat kleine pensioenen (van € 2 tot € 474,11
bruto per jaar) niet meer afgekocht mogen worden. Klein pensioen
wordt sinds dit jaar automatisch overgedragen naar je nieuwe
pensioenuitvoerder.
Waarom deze nieuwe regels?
Deze nieuwe regels zorgen ervoor dat al je
pensioenen van verschillende pensioenfondsen bij elkaar blijven. Hele kleine
pensioenen, van minder dan € 2 bruto
per jaar, vervallen sinds 1 januari 2019.
De administratiekosten voor deze kleine
pensioenen zijn namelijk erg hoog.

Hoe weet ik of ik een klein pensioen heb?
Hoeveel pensioen u heeft opgebouwd, ziet
u op uw pensioenoverzicht (UPO). U kunt
hiervoor ook inloggen op uw deelnemersportaal en de pensioenplanner. Wilt u
weten waar u verder nog (kleine) pensioen
heeft staan? Ga dan naar
www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Wat is waardeoverdracht?
Waardeoverdracht van je pensioen is
het overhevelen van de pensioenrechten die je hebt opgebouwd bij je
vorige pensioenuitvoerder naar de
pensioenregeling van je huidige
pensioenuitvoerder.
Kies je voor waardeoverdracht dan
ontvang je later geen pensioen meer
van je oude pensioenregeling. In plaats
daarvan krijg je extra pensioen vanuit
je nieuwe pensioenregeling.
Waardeoverdracht gebeurt op basis
van wettelijke rekenregels.

Help jij mee onze communicatie te
verbeteren?
Pensioenfonds Avebe vindt het belangrijk dat de informatie over jouw
pensioen zo goed mogelijk aansluit op jouw wensen en verwachtingen.
Daarom leggen wij onze communicatiemiddelen graag voor aan een
deelnemerspanel. Jij kunt je aanmelden voor dit deelnemerspanel en
meepraten over de informatie die je van ons krijgt.
Hoe werkt het?
Als panellid ontvang je een paar keer
per jaar, per e-mail, een uitnodiging om
online enkele vragen te beantwoorden.
Die vragen gaan over de (digitale) post of
over nieuwe communicatiemiddelen van
Pensioenfonds Avebe. Meedoen aan het
onderzoek kost je niet veel tijd en je hoeft
geen pensioenkennis te hebben. Jouw
antwoorden en gegevens worden alleen
gebruikt om onze communicatie te verbeteren. Met de informatie uit deze onderzoeken kunnen wij onze informatie nog
verder verbeteren.

Meld je aan!
Wat vind je van onze (nieuws)brieven?
Mis je bepaalde onderwerpen? Wij horen
het graag van jou! Stuur via onderstaande
button een e-mail en vermeld daarbij jouw
voor- en achternaam. Je ontvangt van ons
bericht om mee te doen aan ons panel.

Aanmelden

Pensioenplanner. Heb
jij als eens ingelogd?
Wil je aan de slag gaan met je pensioen?
Of wil je alleen weten hoeveel je nu hebt
opgebouwd? Gebruik dan onze pensioenplanner.
Om onze pensioenplanner te gebruiken
moet je inloggen met jouw inloggegevens.
Het enige wat je daarvoor moet doen is
eenmalig een nieuw account aanmaken.
Of inloggen met jouw gegevens als je al
een account hebt. Je kunt precies zien
hoeveel je hebt opgebouwd. En je kunt
verschillende keuzemogelijkheden doorrekenen. Zo krijg je een goed inzicht in je
Avebe pensioen.
De pensioenplanner rekent met je huidige
gegevens, de huidige pensioenregeling, de
huidige belastingtarieven en AOW-bedragen. De planner houdt geen rekening
met toekomstige wijzigingen en ook niet
met toekomstige indexaties of – in een
zeer onwaarschijnlijk geval – pensioenverlagingen. De bedragen in de planner
zijn daarom ook nooit definitief.
Je vindt de pensioenplanner hier.

Een beeld zegt meer
dan 1000 woorden

Pensioenfonds Avebe vindt het belangrijk dat je
goed op de hoogte bent van je Avebe pensioen.
Daarom publiceren we iedere maand een
infographic over pensioen. We proberen daarmee
op een begrijpelijke manier uit te leggen hoe
pensioen in elkaar zit. De infographics worden
intern verspreid en kun je ook terugvinden op de
website van Pensioenfonds Avebe.
Hiernaast vind je de infographic van de maand
mei. Deze infographic legt uit hoe de
pensioenregeling van Avebe eruit ziet.

Extra inkomen voor je
partner
Je hebt bij Avebe de mogelijkheid om een extra inkomen voor je
partner te regelen voor het geval je overlijdt.

Een extra inkomen
Deze verzekering kan interessant zijn als
je partner bijvoorbeeld geen eigen
inkomen heeft of wanneer je partnerpensioen onvoldoende is om in het levensonderhoud van je partner te voorzien. Je
kunt hiervoor de Nabestaandenoverbruggingsverzekering afsluiten. Je bepaalt zelf
of je de verzekering nodig hebt en af wilt
sluiten. De uitkering is ongeveer 1.300
euro bruto per maand en wordt uitbetaald
tot jouw partner zijn of haar AOW
ontvangt. Je betaalt zelf de volledige
premie. Hoe ouder je bent, hoe hoger de
premie is.

De premie
Dit zijn de premies voor 2019.

Leeftijd

Premie

25 - 35 jaar

€ 19,37

35 - 45 jaar

€ 30,73

45 - 55 jaar

€ 49,31

55 - 67 jaar

€ 61,35

Interesse?
Wil je deze verzekering afsluiten? Neem
dan contact op met HR. Je kunt het
aanvraagformulier voor de verzekering
hier vinden.

Hoeveel pensioen krijgt u in 2019?

Ontvangt u op dit moment pensioen van Pensioenfonds Avebe? Dan
heeft u in januari uw betaalspecificatie 2019 en jaaropgave 2018
ontvangen.
Wat is wat?
Op uw betaalspecificatie staat hoeveel
pensioen u in 2019 maandelijks ontvangt.
Op uw jaaropgave staat het bedrag dat u
in 2018 in totaal ontving. Deze jaaropgave
heeft u nodig voor uw belastingaangifte.

Wijzigingen 2019
Het is mogelijk dat uw netto bedrag in
2019 ten opzichte van 2018 is gewijzigd.
Dit komt door veranderingen in de
belastingen:
• De belastingtabellen zijn veranderd.
Daardoor verandert de loonheffing;
• De Zvw premie (voor de Zorgverzekeringswet) bedraagt in 2019 5,70%
van uw bruto-jaarinkomen. In 2018 was
dat 5,65%. Het maximumbedrag waarover u in 2019 de bijdrage Zvw betaalt is
€ 55.927.

Vraag & Antwoord
We hebben wekelijks contact met onze deelnemers en
gepensioneerden. We merken vaak dat mensen zich zorgen
maken over hun pensioen. Die zorgen zijn begrijpelijk, maar
lang niet altijd terecht. We beantwoorden drie vragen die we
geregeld krijgen van onze deelnemers.
Wanneer moet ik naar mijn
pensioen kijken?

Wat betekent het voor mijn
pensioen als de prijzen stijgen?

Waarom wordt mijn verzoek tot
waardeoverdracht niet uitgevoerd?

Bij veranderingen in je persoonlijke leven
is het belangrijk om na te gaan of deze
gevolgen hebben voor je pensioen.
Veranderingen die in ieder geval
gevolgen hebben voor je pensioen zijn:
een nieuwe baan, in deeltijd gaan werken,
onbetaald verlof, werkloos worden, gaan
samenwonen, kinderen krijgen, scheiden,
overlijden, voor jezelf beginnen, arbeidsongeschikt worden of naar het buitenland
verhuizen.

Als de prijzen stijgen en jouw pensioen
blijft hetzelfde, dan kun je steeds minder
met jouw pensioen kopen. Dat heet
inflatierisico. Pensioenfonds Avebe
probeert je pensioen ieder jaar te
verhogen op basis van de stijging van de
lonen (voor huidige medewerkers) of de
prijzen (voor oud-medewerkers). Maar
alleen als het pensioenfonds daar voldoende geld voor heeft.

Verander je van baan, dan word je meestal
deelnemer aan de pensioenregeling van je
nieuwe werkgever. Je kunt ervoor kiezen
jouw pensioenaanspraken van je vorige
werkgever over te dragen naar de nieuwe
pensioenuitvoerder. Dit heet waardeoverdracht. Een verzoek tot waardeoverdracht
dien je in bij je nieuwe pensioenuitvoerder. Als je kiest voor waardeoverdracht,
zijn zowel de nieuwe als de oude pensioenuitvoerder verplicht hier aan mee te werken. Er is echter een voorbehoud. Als de
financiële positie van een pensioenfonds
dat niet toelaat - doordat de dekkingsgraad
te laag is - dan mag het pensioenfonds
de waardeoverdracht niet uitvoeren. De
waardeoverdracht wordt dan uitgesteld
totdat de financiële positie van het
pensioenfonds weer hersteld is. Op dat
moment zal de aangevraagde waardeoverdracht alsnog worden uitgevoerd.

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 Pensioenbeheer N.V.
Postbus 878 | 7301 BC
Apeldoorn, Nederland
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