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Nieuwsbrief
over pensioen
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De pensioenpremie
Wat is jouw verdienmodel?

Lees in deze nieuwsbrief alles
over je pensioen bij
Pensioenfonds Avebe.
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Dit is nu het tweede jaar waarin we terugkijken op een uitzonderlijk jaar waarin we
helaas nog steeds te maken hadden met de gevolgen van COVID-19.
Het virus heeft ervoor gezorgd dat voor veel ons geldt dat de manier waarop we werken
(blijvend) is veranderd. Ook heeft het virus op meerdere manieren nog steeds invloed op
onze economie, zowel positief als negatief. Dat zien wij ook als pensioenfonds. Evenals bij
andere pensioenfondsen, liet onze dekkingsgraad een fors herstel zien. Onze
dekkingsgraad herstelde zich namelijk van 119% begin januari naar 126% eind november.
We hopen dat deze stijgende lijn doorzet zodat we het jaar goed kunnen afsluiten. En
dat zou goed nieuws zijn. Niet alleen voor gepensioneerden, maar voor iedereen die
pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Avebe. We kunnen je wel alvast informeren over de
verhogingen over 2021. Iedereen die bij ons een pensioen heeft staan, kan per 1 januari
2022 rekenen op een toeslag (een verhoging). Je leest hier meer over op pagina 5. Verder
lees je in deze nieuwsbrief meer over de premie en het opbouwpercentage voor 2022.
We wensen je veel leesplezier,
Bestuur Pensioenfonds Avebe

Wist u dat u sinds kort op
een nieuwe manier moet
inloggen op de Pensioenplanner? U logt nu in via
Multi Factor Authentication
(MFA).
Ga naar de planner
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Opbouwpercentage
Ieder jaar bouw je een stukje op van je pensioen. De hoogte van
dat stukje is afhankelijk van het opbouwpercentage en je
(pensioengevend) salaris. Ieder jaar bekijkt het pensioenfonds
opnieuw hoe hoog het opbouwpercentage kan zijn. Voor 2022 is
het opbouwpercentage vastgesteld op 1,738%. Dit is het fiscale
maximum.
Hoe werkt de pensioenopbouw precies?
Stel; je bruto jaarsalaris is 45.000 euro. Daar trekken we een bepaald
bedrag vanaf, namelijk 14.802 euro*. Het bedrag dat overblijft is je
pensioengevend salaris. In dit geval is dat dus 30.198 euro (45.000 euro –
14.802 euro). Over dit bedrag bouw je in 2022 1,738% op. Dit is 525 euro.
Die 525 euro wordt toegevoegd aan de andere stukjes pensioen die je in
eerdere jaren hebt opgebouwd.
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OM TE ONTHOUDEN:

* Dit bedrag komt ongeveer overeen met de hoogte van de AOW-uitkering.

- Het opbouwpercentage
blijft even hoog als dit jaar.
- Hoe hoger jouw salaris
is, hoe meer pensioen je
opbouwt.
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Toeslag over afgelopen
jaar
In de regel wordt geld elk jaar iets minder waard. Daarom
probeert Pensioenfonds Avebe je opgebouwde pensioen
jaarlijks te verhogen. Op die manier probeert het
pensioenfonds je pensioen mee te laten groeien met de
stijging van de lonen of prijzen. Deze verhoging noemen we
ook wel toeslagverlening (of indexatie).
Het bestuur heeft besloten om de pensioenen van de verschillende
groepen per 1 januari 2022 als volgt te verhogen.
•

groep 1: Met pensioen of ontslag voor 1 april 1996: 2,3%

•

groep 2: Met pensioen of ontslag vanaf 1 april 1996 tot
9 december 1999: 2,1%

Je pensioen
wordt verhoogd!

•

groep 3: Met pensioen of ontslag vanaf 9 december 1999: 1,8%

•

groep 4: De huidige medewerkers: 1,7%

Voor de oud-medewerkers gebruiken we de prijsinflatie als maatstaf.
Deze was in de periode augustus 2020 – augustus 2021 2,3%. Voor groep
4 kijken we naar de collectieve loonsverhoging bij Avebe. Deze was in
2021 2,1%. Voor groep 1 en 2 geldt een (deels) onvoorwaardelijke toeslag.
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Gebruik de
Pensioenplanner!
Op onze website vind je de pensioenplanner. Met de
pensioenplanner kun je op basis van je eigen gegevens
bepaalde keuzes doorrekenen. Zo kun je precies zien hoe je
pensioen verandert als je bijvoorbeeld eerder of gedeeltelijk
met pensioen gaat. Wil je weten hoeveel pensioen je
bij andere werkgevers hebt opgebouwd, gebruik dan
www.mijnpensioenoverzicht.nl.
Ga naar de planner
Ga naar mijnpensioenoverzicht
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De premie per 2022
Jouw pensioen wordt door jou en Avebe betaald. Samen zorgen jullie voor
inkomen voor later. Het pensioenfonds bekijkt ieder jaar hoeveel geld er nodig
is om de pensioenopbouw van alle medewerkers te financieren. Voor 2022
is dit bedrag vastgesteld op 25,7% van de bruto loonsom bij Avebe (dit is het
maximum). Ten opzichte van vorig jaar (24,4%) is het benodigde bedrag met 1,3%
gestegen.
22

Als de totale premie hoger is dan 23,2%
van de salarissom wordt de verhoging
evenredig verdeeld tussen Avebe en de
medewerkers. Dit betekent dat voor
2022 de medewerkers iets meer gaan
betalen (namelijk 1,25%-punt). Dit is
0,65%-punt meer dan de premie in 2021.
Je ziet dit terug op je salarisstrook in
januari.

7

Pensioenfonds Avebe

Campagne “Goed op Koers”
Ieder jaar organiseert het pensioenfonds in samenwerking met Avebe een
pensioencampagne om extra aandacht te vragen voor pensioen en het pensioen
bij Avebe. In de afgelopen campagne stonden we stil bij de medewerkers van 55
jaar of ouder. In deze campagne ligt de nadruk op de medewerkers van 35 tot 55
jaar.
Waarom deze groep?

Wat kun je verwachten?

De meeste mensen tussen de 35 en 55 jaar zijn

Alle medewerkers ontvangen begin februari

druk met het gezinsleven, carrière of de zorg voor

een persoonlijke flyer waarop de belangrijkste

ouders. We noemen deze tijd niet voor niets ‘het

pensioenonderwerpen staan. De medewerkers van

spitsuur van het leven’. Juist in het spitsuur van

35 tot 55 jaar worden daarnaast uitgenodigd om naar

je leven heb je misschien niet altijd tijd en zin om

een virtuele informatiebijeenkomst te komen. In deze

na te denken over lange termijndoelen, financiën

bijeenkomst licht het bestuur toe welke onderwerpen

of pensioen. Toch is het belangrijk om hier tijd

nu precies relevant zijn en wat je zelf kunt doen voor

voor vrij te maken omdat er de komende jaren

een goed pensioen.

ook voor deze groep pensioenopbouwers veel
gaat veranderen en zij nog een lange tijd te gaan
hebben voordat ze met pensioen gaan. Het is dus
belangrijk om op tijd stil te staan bij je inkomen
later.
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Pensioen in beeld
Denk op tijd na over de opbouw van je pensioen. Zelfs als twintiger is
het verstandig om bezig te zijn met de oude dag. Welke gedachte over
later past bij welke leeftijd?

Trouwen of samenwonen

Steeds meer stellen houden het bij samenwonen. Trouwen doen ze later of
zelfs helemaal niet. Maar als zij ongehuwd samenwonen, geen geregistreerd
partnerschap én geen samenlevingsovereenkomst hebben, komen hun
partners niet in aanmerking voor partnerpensioen. Juist voor deze mensen is
het belangrijk om een inkomen te regelen voor hun partner.

Klein bedrag, groot verschil

Voor twintigers is hun pensioen nog ver weg. Bovendien heb je vaak aan het
begin van je loop baan weinig ruimte om te sparen. Toch is het opzij zetten van
een klein bedrag per maand al genoeg om later een groot verschil te
maken. Ook is het belangrijk dat je regelmatig checkt hoe je pensioen ervoor staat.

Meer werken

Veel ouders gaan na de geboorte van hun eerste kind parttime werken. Maar
als kinderen eenmaal naar school en de buitenschoolse opvang gaan, is het
interessant om het aantal werkuren weer te verhogen. Meer salaris betekent
namelijk ook meer pensioenopbouw.

Kleiner wonen

Als de kinderen zijn uitgevlogen, kan het verstandig zijn kleiner en dus
goedkoper te gaan wonen. Dit geeft ruimte voor extra pensioenopbouw.
Natuurlijk zijn er nog veel meer mogelijkheden om zuiniger te gaan leven.
Neem als vijftiger bijvoorbeeld niet te veel risico’s met spaargeld. Financiële
tegenvallers kunnen kort voor het pensioen lastiger worden opgevangen
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Interactieve video
Begin november hebben twee bestuursleden, Erik Elderman en Fred
Oostland, voor de camera gestaan voor een interactieve video over de
pensioenregeling van Avebe. Een interactieve video is geen normale
video. Je bepaalt namelijk zelf welke informatie je te zien krijgt. De video
wordt gebruikt in de pensioencampagne die gepland staat voor februari
2022. Nog even wachten dus!

Betaaldata 2022
Op de onderstaande data wordt het pensioen overgemaakt
in 2022.
• 25 januari

• 25 juli

• 25 februari

• 25 augustus

• 25 maart

• 23 september

• 25 april

• 25 oktober

• 25 mei

• 25 november

• 24 juni

• 20 december

Erik Elderman voor de camera
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Recht op partnerpensioen? Alleen als je
partner aangemeld is.
Bij Pensioenfonds Avebe bouw je automatisch een
partnerpensioen op voor het geval jij overlijdt. Het
partnerpensioen wordt dan aan jouw partner
uitgekeerd na jouw overlijden.
Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt dan
krijgen wij automatisch door dat je een partner hebt. Je hoeft
in dat geval niets te doen. Als je ongehuwd samenwoont met je
partner dan is het wel belangrijk dat je je partner bij het pensioenfonds aanmeldt. Je doet dat door een kopie van een bij de notaris
getekende samenlevingsovereenkomst op te sturen naar het pensioenfonds. Er bestaat pas een recht op partnerpensioen nadat
je minimaal 6 maanden op hetzelfde adres staat ingeschreven en
een samenlevingsovereenkomst hebt. Aanmelden doe je door dit
formulier in te vullen. .
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De werkurenberekenaar
Wil jij meer of minder werken maar weet je niet precies wat dit
betekent voor je inkomsten? Reken jouw verdienmodel uit met de
WerkUrenBerekenaar.
Deze online tool laat zien wat het je onder de streep netto oplevert als je
meer of minder uren gaat werken. Door naast je salaris, ook alle toeslagen, premies en heffingen mee te rekenen, krijg je in korte tijd een compleet overzicht van jouw persoonlijke situatie.
Waarom de werkurenberekenaar?
Om jou te helpen meer inzicht te krijgen in de financiële gevolgen van
meer of minder werken, hebben WOMEN Inc., het Nationaal Instituut
voor Budgetvoorlichting (het Nibud) en Stichting het Potentieel Pakken de
WerkUrenBerekenaar ontwikkeld.
Of het nu gaat om een paar uur extra, of de overstap van parttime naar

Ga naar de tool

fulltime: de WerkUrenBerekenaar laat je in vijf eenvoudige stappen zien
wat het oplevert. Je hoeft dus zelf niet in het complexe systeem van toeslagen en belastingen te duiken.
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2 vragen
over pensioen
1. Ik werk sinds kort meer uren. Hoe kan ik mijn

2. Mijn pensioen is lager dan ik zou verwachten. Hoe

In de pensioenplanner zie je wat je te verwachten pensioen

Als je pensioen lager uitvalt dan verwacht, kunnen daar verschillende

is. Dit is het pensioen dat je kunt bereiken als je doorwerkt

oorzaken voor zijn. Je hebt bijvoorbeeld in het verleden een tijdje niet,

tot je AOW-leeftijd zoals je op dit moment doet. Vind je het

parttime of tegen een lager salaris gewerkt, waardoor je pensioen

bedrag dat je daar ziet te laag? Dan is er een verschil tussen

lager uitvalt dan verwacht. Verder zou het kunnen dat je pensioen na

wat je aan inkomen wilt en wat je kunt verwachten bij Pensio-

een echtscheiding is verdeeld tussen jou en je ex-partner. Ieder jaar

enfonds Avebe. Je bepaalt zelf of je daar iets aan gaat doen.

krijg je van ons een pensioenoverzicht. Dat is een momentopname

Bij Pensioenfonds Avebe is er geen mogelijkheid om extra

van je opgebouwde en te bereiken pensioen. Een actueel pensioen-

in te leggen of bij te sparen voor extra pensioen. Je kunt wel

plaatje is heel eenvoudig te zien in de Pensioenplanner. Daar zie je

informeren bij een bank of verzekeraar of zij een geschikt

het opgebouwde en te bereiken pensioen. Ook kun je hier zelf

pensioenproduct aanbieden. Het is ook goed om in te loggen

berekeningen maken. Zo blijf je altijd op de hoogte van je pensioen.

kan dat?

tekort aan pensioen aanvullen?

op www.mijnpensioenoverzicht.nl om te bekijken of je
Je kunt de pensioenplanner vanaf nu vinden onder een nieuwe url.

wellicht nog andere pensioenen hebt.

!

Ook geldt een nieuwe inlogprocedure. Je logt nu in door middel van
Multi Factor Authentication (MFA). Om MFA te kunnen gebruiken is
een smartphone nodig. Die moet je eenmalig koppelen aan de gratis
MFA-app: Google Authenticator. Wil je weten hoe? Bekijk hier de
handleiding.

13

Pensioenfonds Avebe

Weet waar je moet zijn!
Als je vragen hebt over je pensioen dan kun je op meerdere plekken
terecht.

De Pensioenplanner
De plek waar je je eigen
situatie kunt bekijken en
doorrekenen.

Bezoek planner

Pensioenhelpdesk bij
Achmea Pensioenservices
Als je vragen hebt over
jouw (opgebouwde)
pensioen.
pensioenfondsavebe@
achmea.nl

013 - 462 93 00

HR Services van de
werkgever
Bij algemene vragen over
de pensioenregeling of als
er iets verandert in je
situatie en je wilt weten
wat het effect op je
pensioen is.

Mijnpensioenoverzicht.nl
Voor een overzicht van je
opgebouwde pensioenen.

Bezoek site
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