Vragen &
Antwoorden
Pensioenfonds Avebe
Jouw pensioen
Bij Pensioenfonds Avebe bouw je
een pensioen op. Hoe werkt dit
precies?

In dit document vind je alle Vragen & Antwoorden
die zijn gesteld tijdens de informatiesessies die zijn
gehouden voor de medewerkers van 35 jaar tot 55
jaar en de Vraag Maar Raak sessie op 13 april 2022.
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Inhoud
In dit document vind je
alle Vragen & Antwoorden
die zijn gesteld tijdens de
informatiebijeenkomsten.

Als je vragen hebt over je pensioen, neem
dan contact op met HR Services of met de

pensioenhelpdesk van Pensioenfonds Avebe.
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De pensioenregeling
Bij sommige pensioenfondsen kun je ook pensioen naar voren trekken voor een paar jaar. Kan dat hier ook?
Ja, dat kan. Dat betekent dat je eerder met pensioen gaat en je je pensioen eerder laat ingaan. Bij Pensioenfonds Avebe kun je 10 jaar
voor je AOW-datum met pensioen gaan. Als je eerder met pensioen gaat dan betekent dat wel dat je pensioen lager zal zijn. Je mist
namelijk een aantal jaren opbouw en bovendien moet je pensioen over een langere periode worden uitgekeerd. Wat het precies
voor jou betekent, kun je narekenen in de pensioenplanner.
Hoe ver van te voren kan je met vroegpensioen?
Bij Pensioenfonds Avebe kun je 10 jaar voor je AOW-datum met pensioen gaan.
Je bouwt in de laatste jaren toch je meeste pensioen op?
Ieder jaar bouw je hetzelfde percentage aan pensioen op. Als jouw salaris stijgt dan stijgt dus ook jouw pensioenopbouw. Over het
algemeen geldt dat je in de laatste jaren van je loopbaan het meest verdient en dus ook het meeste pensioen opbouwt.
Wij mogen toch helemaal niet later met pensioen gaan?
Bij pensioenfonds Avebe kun je je pensioen maximaal 5 jaar uitstellen. Je zou dit bijvoorbeeld kunnen doen als je elders een betaalde
baan hebt.
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De pensioenregeling (2)
Als je partner op de stukken die je ontvangt van het pensioenfonds staat is dan het partnerpensioen geregeld?
Klopt, dan is jouw partner geregistreerd bij het pensioenfonds.
Hoe werkt het inleveren van dagen om de pensioenpremie te betalen?
Avebe heeft in de CAO-onderhandelingen een tweetal keren de mogelijkheid geboden om een deel van de pensioenpremie die de
werknemer moet betalen, te betalen in vakantiedagen in plaats van in geld. Als je dit wilt (of je wilt stoppen met het inleveren van
dagen) dan dien je dit aan te geven bij de salarisadministratie van Avebe.
Wanneer wordt het pensioen uitgekeerd? En je AOW?
Het moment waarop je je AOW-uitkering ontvangt is afhankelijk van je geboortedatum. Je kunt hier je AOW-leeftijd berekenen. Deze
leeftijd kan in de toekomst nog opschuiven. Het pensioen van Pensioenfonds Avebe wordt in principe uitbetaald vanaf de 1e dag van de
maand waarin je ook je AOW-uitkering ontvangt.
Is mijn echtscheiding verwerkt? Hoe kan ik dat controleren?
Je kunt inloggen op je persoonlijke deelnemersportaal van Pensioenfonds Avebe. Daar zie je of je scheiding al verwerkt is. Je kunt ook
contact opnemen met Achmea Pensioenservices. Op je jaarlijkse pensioenoverzicht staat ook je partner vermeld maar alleen als deze
bij ons bekend is.
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De pensioenregeling (3)
Klopt het dat mijn partnerpensioen veel lager wordt als ik uit dienst ga?
Het partnerpensioen tijdens jouw dienstverband bestaat uit een normaal partnerpensioen en een tijdelijk partnerpensioen. Als je uit
dienst gaat dan kijken we voor het normale partnerpensioen naar het opgebouwde partnerpensioen dat je tot je uitdiensttredingsdatum hebt opgebouwd. Het tijdelijke partnerpensioen wordt normaal gesproken uitgekeerd tot jouw partner zijn/haar AOW-uitkering
ontvangt. Maar als je uit dienst gaat dan wordt dit tijdelijke partnerpensioen niet uitgekeerd als je vervolgens overlijdt. Dus het klopt dat
het partnerpensioen aanzienlijk lager is na uitdiensttreding.
Loopt mijn pensioenopbouw door bij ouderschapsverlof? En bij geboorteverlof?
Bij geboorteverlof loopt je opbouw gewoon door. Bij ouderschapsverlof loopt de opbouw door op basis van het percentage dat je werkt.
Ik heb 35 jaar bij Pensioenfonds ABN AMRO pensioen opgebouwd. Moet ik wel of niet kiezen voor waardeoverdracht?
Pensioenfonds ABN staat er goed voor qua dekkingsgraad (beter zelfs dan Pensioenfonds Avebe) dus ons advies zou zijn om niet te
kiezen voor waardeoverdracht. In het algemeen geldt in relatie tot waardeoverdracht: beide pensioenfondsen moeten een
dekkingsgraad hebben van 100% of meer.
Hoe duurzaam belegt Avebe
Pensioenfonds Avebe belegt via AEGON Asset Management (AAM). De fondsen van AAM waarin Pensioenfonds Avebe belegt behoren
bij de top5 van duurzame fondsen. Pensioenfonds Avebe is daarbij continu in gesprek met AAM over verdere verduurzaming. Overigens
kan Pensioenfonds Avebe beperkt invloed uitoefenen. Met circa € 400 mln belegd vermogen versus het totale belegd vermogen van
fondsen in Nederland van € 1.800 miljard.
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De pensioenregeling (4)
Waarom zien we op de website zo weinig terug over duurzaam beleggen?
Dit heeft een technische / regelgeving achtergrond. Prominent op de site aangeven dat Pensioenfonds Avebe duurzaam belegt houdt in
dat het pensioenfonds zich aan regels moet houden omtrent duurzaam beleggen die 1) nog niet geheel duidelijk zijn en 2) rapportagevereisten meebrengen die voor partijen als AAM nog lastig zijn in te vullen.
Kun je meer inleggen in het pensioenfonds?
Nee, alle deelnemers van Pensioenfonds Avebe bouwen (fiscaal) maximaal pensioen op. Er kan daarmee niet extra worden ingelegd.
Uiteraard zijn er andere manieren om je inkomen voor later te vergroten, denk aan aflossen op de hypotheek, sparen of beleggen.
Hoeveel % van je huidige salaris houdt je over inclusief AOW bij pensionering?
Dat hangt van een aantal factoren af, de pensioenplanner geeft een goed beeld. Bij individuele vragen, bijvoorbeeld bij meerdere
polissen vanuit het verleden, kun je terecht bij Fred Oostland voor een individueel pensioengesprek.
Draag je meer belasting af bij een polis met pensioendatum van 65 jaar?
De polis loopt tot 65 jaar, maar komt normaliter (als de deelnemer niet anders besluit) tot uitkering op AOW leeftijd (rond de 67).
Daarmee wordt deze polis niet zwaarder fiscaal belast.
Blijft je pensioen waardevast?
Dat is wel het doel van het Pensioenfonds. Wij proberen ieder jaar jullie pensioen zoveel mogelijk te indexeren in relatie tot de
CAO-stijging. Hoever wij hierin kunnen gaan hangt af van de dekkingsgraad (gezondheid van het pensioenfonds). Over 2021 hebben
wij daarmee 80% van de CAO stijging kunnen indexeren.
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De pensioenregeling (5)
Hoe werkt de inleg van vakantie-uren? Is dit een persoonlijke inleg in je pensioen?
Nee, met maximaal 52 vakantie-uren koopt de werknemer een deel van de door de werknemer te betalen pensioenpremie af. Met deze
uitruil krijgt de werknemer dus een lagere te betalen pensioenpremie op zijn loonstrook. De ingeruilde uren worden ieder jaar in
januari afgeschreven. Wanneer je wilt stoppen met de uitruil kun je dat melden bij de salarisadministratie.
Als je in november met pensioen gaat, wordt dan een deel van je pensioen pas op 67 jaar uitgekeerd?
Nee, pensioen wordt uitgekeerd vanaf de eerste dag van de maand waarop je AOW leeftijd behaalt.
Met de uitruil van uren kun je maximaal 3,2% te betalen pensioenpremie vervangen door vakantie uren. Hoe kun je dit
zien op je vakantie overzicht?
Dit kun je niet goed zien. Hier wordt aan gewerkt
Blijft de RVU regeling binnen de nieuwe CAO? Kun je die dan combineren met vervroegd pensioen?
De combi is mogelijk, of de RVU regeling ook weer in de CAO na 31-12-2022 komt is nog niet duidelijk.
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De pensioenregeling (6)
Mijnpensioenoverzicht.nl of de pensioenplanner van Pensioenfonds Avebe. Er zitten verschillen tussen, welke moet
worden gehanteerd?
De pensioenplanner. De meest zuivere getallen kom uit de pensioenplanner van Pensioenfonds Avebe.
In het verleden is een aparte pensioenpolis weggezet bij ASR, wat is daarmee gebeurd?
Dit is later overgegaan naar Robeco en per 1 januari 2018 omgezet in pensioen bij Pensioenfonds Avebe voor de specifieke deelnemers
van de regeling.
Hoe lang moet ik stukken van het pensioenfonds bewaren?
Het is raadzaam om in ieder geval de uniforme pensioenoverzichten van de laatste 7 jaar te bewaren, overigens staan deze ook op de
site van het pensioenfonds als je daar inlogt.
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Algemene vragen (1)
Spaarloon heb ik vroeger gedaan staat nu op rekening dat is toch ook een financieel product?
Een spaarloonrekening is inderdaad een financieel product. Als je de pensioenplanner gebruikt dan kun je de inkomens die je krijgt uit
financiële producten handmatig toevoegen. Op die manier heb je een goed beeld bij je toekomstige inkomen.
Wat is indexeren?
Indexeren is het verhogen van je pensioen om je pensioen mee te laten stijgen met de prijzen. Als de prijzen stijgen en je pensioen stijgt
niet mee dan verliest jouw pensioen aan waarde. Je kunt dan minder kopen van je pensioen. Daarom probeert het pensioenfonds jouw
pensioen ieder jaar te verhogen.
Wat is de beleidsdekkingsgraad?
De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad stijgt
en daalt niet zo snel als de actuele dekkingsgraad. Hij geeft daarom een stabieler beeld van de financiële situatie van het pensioenfonds
en wordt daarom gebruikt bij het bepalen van de hoogte van indexatie.
Is indexatie ook voor slapende deelnemers?
Ja, het is de ambitie van het pensioenfonds om alle pensioenen ieder jaar te verhogen. Dus dat zijn de pensioenen van de huidige
medewerkers, de oud-medewerkers en de gepensioneerden.
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Algemene vragen (2)
Wat is nu precies het pensioengat?
Een pensioengat ontstaat doordat je minder pensioen hebt opgebouwd dan je had kunnen opbouwen. Veel voorkomende redenen voor
het ontstaan van een pensioengat zijn bijvoorbeeld een echtscheiding, het hebben van veel verschillende werkgevers, parttime werken
of werkloosheid. Voor niet iedereen die een bepaalde periode minder/geen pensioen heeft opgebouwd, is een lager pensioen een
probleem. Het gaat er immers om hoeveel pensioen je ontvangt en hoeveel je later uitgeeft. Als je op tijd weet dat je op minder
pensioen kunt rekenen en je houdt daar rekening mee qua uitgaven dan is er in principe geen probleem.
Als je partnerpensioen hebt geregeld en je partner overlijdt, betekent dit dat je pensioeninleg van je partner vervalt?
Dit zou je moeten nakijken in de pensioenregeling van je partner. Het is namelijk afhankelijk van het type pensioenregeling. Er zijn
pensioenregelingen waarbij de achterblijvende partner een partnerpensioen krijgt. Er zijn echter ook pensioenregelingen waarbij er
geen partnerpensioen is en het pensioenkapitaal vervalt en niet wordt uitgekeerd. Je zou dit dus even moeten navragen bij de
pensioenuitvoerder van je partner.
Wat gebeurt er met mijn partnerpensioen als mijn partner is overleden?
Je partnerpensioen bij pensioenfonds Avebe blijft in dat geval staan. Mocht er een nieuwe partner komen dan komt de opbouw aan de
nieuwe partner toe. Mocht er geen nieuwe partner komen dan wordt een deel van de opbouw automatisch overgeheveld naar jouw
ouderdomspensioen.
Partnerpensioen uitruilen. Wanneer moet je dit wel/niet doen?
Wanneer je partner geen eigen pensioen opbouwt of als het verschil in inkomen tussen partners relatief groot is, is het niet aan te
bevelen partnerpensioen uit te ruilen.
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Algemene vragen (3)
Hoe weet je of je iets extra’s moet doen?
Dat weet je op het moment dat je een beeld hebt bij wat je ontvangt aan inkomen en wat je verwacht uit te geven. Als jouw inkomen
voldoende is dan hoef je in principe niets extra’s te doen. Als je verwacht dat je te weinig inkomen hebt dan is het verstandig om te
kijken of je extra opzij kunt zetten voor later of een financieel product af moet sluiten.
Kun je eerst tot 67 in deeltijd met pensioen gaan en dan later toch besluiten om helemaal eerder met pensioen te gaan.
Kun je die keuze maken?
Ja, dat kan. Deze keuze kun je bijstellen.
Sommige pensioenfondsen keren pas bij 68 jaar (dus heb ik slechts AOW tot 68 jaar (AOW gaat in bij
67 en 3 maanden). Wat kan ik hieraan doen?
De 68 jaar die genoemd wordt is in principe de pensioenrichtleeftijd. Dat betekent dat voor de berekeningen wordt uitgegaan van 68
jaar maar het pensioen daadwerkelijk wordt uitgekeerd op je AOW-gerechtigde leeftijd. In jouw geval dus 67 jaar en 3 maanden.
Zijn er kosten verbonden aan waardeoverdracht?
Er zijn geen kosten verbonden aan waardeoverdracht.
Ik ben in het verleden gescheiden en mijn ex-partner is komen te overlijden. Is dat voordelig voor mij?
Nee, dat is geen voordeel. Het pensioen dat is opgebouwd tijdens de huwelijkse periode is al verdeeld en wordt
niet teruggedraaid.
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Algemene vragen (4)
Waardeoverdracht; hoe worden de indexaties verrekend?
Die worden in principe niet verrekend. Je ontvangt een indexatie boven op je opgebouwde pensioen en dat pensioen neem je mee naar
een andere pensioenuitvoerder.
Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn pensioen wordt overgedragen aan PF Avebe?
Je kunt hiervoor het formulier Waardeoverdracht downloaden van onze website. Door dat formulier in te vullen en op te sturen kun je
de waardeoverdracht aanvragen.
Ik heb een formulier ingevuld om van mijn oude werkgever het pensioen over te zetten naar Avebe. Dit is toen niet overgegaan
in verband met de dekkingsgraad van het “oude” pensioenfonds. Als de dekkingsgraad wel weer goed is, gaat dit automatisch
over of moet ik het weer opnieuw aanvragen?
Als het goed is dan word je geïnformeerd door je oude pensioenuitvoerder dat het weer mogelijk is om het pensioen over te dragen.
Als je hier niet zeker van bent dan is het verstandig om zelf even contact op te nemen met je vorige pensioenuitvoerder.
Als de dekkingsgraad 98% is, kan ik dan overdragen?
Nee, de dekkingsgraad moet minimaal 100% zijn. Als de dekkingsgraad lager is dan mag een pensioenfonds geen pensioenen
overdragen. Het is wel verstandig om alvast de waardeoverdracht aan te vragen. De pensioenuitvoerder informeert jou dan op het
moment dat de dekkingsgraad voldoende is.
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Pensioenakkoord (1)
Heeft het Pensioenakkoord ook gevolgen voor mijn opgebouwde pensioen?
In het Pensioenakkoord staat dat in principe alle opgebouwde pensioenen moeten worden overgeheveld naar de nieuwe pensioenregeling. Hier mag onder bepaalde voorwaarden van worden afgeweken. Hoe dit er precies uit gaat zien bij Avebe, zal worden
besproken tussen de sociale partners van Avebe. Hierna zal Pensioenfonds Avebe uiteindelijk een besluit moeten nemen.
Kan ik dan beter eerder met pensioen gaan zodat mijn opgebouwde pensioen niet meegaat naar de nieuwe pensioenregeling?
Het Pensioenakkoord heeft naar verwachting ook gevolgen voor de pensioenuitkeringen van de gepensioneerden bij Pensioenfonds
Avebe. Er kan worden besloten om alle opgebouwde pensioenen, waaronder de pensioenuitkeringen, ook onder het nieuwe systeem
zullen vallen. Maar of deze keuze gemaakt gaat worden en hoe dat dan precies uitpakt voor de gepensioneerden, is nu nog niet
duidelijk. Ook dit is onderdeel van de gesprekken die de sociale partners bij Avebe zullen gaan voeren.
Kan ik ook een deel van mijn pensioen eerder opnemen als eenmalige uitbetaling?
Ja dat kan. Je kunt straks 10% van je opgebouwde pensioen opnemen bij je pensionering. Uiteraard word je pensioen hierdoor wel
lager. Deze functie zit nog niet in de Pensioenplanner omdat deze keuze, op zijn vroegst, pas per 1 januari 2023 mogelijk is.
Wanneer horen wij meer over ons pensioen bij Avebe?
De sociale partners bij Avebe gaan hiermee aan de slag, maar eerst moet de wetgeving nog worden vormgegeven. Het kan dus nog wel
even duren voordat je wat hoort over de gevolgen van de nieuwe wetgeving voor jouw pensioen bij Avebe
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Pensioenakkoord (2)
Ga ik er automatisch op achteruit? En word ik dan gecompenseerd?
Dat is pas duidelijk op het moment dat alle keuzes in de nieuwe pensioenregeling zijn gemaakt. Ook dan zal worden bepaald hoe wordt
omgegaan met een eventuele compensatie.
Kan ik straks nog steeds bepaalde keuzes maken in mijn pensioen?
We gaan ervanuit dat je straks in de nieuwe pensioenregeling wederom een aantal keuzes zult hebben waarmee je jouw pensioen op je
eigen wensen kunt afstemmen. Maar welke keuzes dit precies zullen zijn, is nu nog niet bekend en is onderdeel van de gesprekken die
de sociale partners hebben.
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Pensioenplanner
Op de site van Pensioenfonds Avebe staat dat “je vanaf nu ook kunt inloggen door middel van Multi Factor Authentication (MFA)”.
Dit klinkt als een optie. Als je echter wilt inloggen op Pensioenplanner wordt er aangegeven dat je “om verder in te loggen een app
nodig hebt”. Hoe zit dit? Zijn er wel meerdere mogelijkheden om in te loggen? Bijv. met DigiD?
Op dit moment kun je nog alleen met username / password en met MFA voor extra veiligheid inloggen. In de nabije toekomst wordt
overgegaan op een nieuwe versie van het portaal waarbij inloggen via DigiD ook mogelijk is.
Wordt een scenario in de pensioenplanner automatisch opgeslagen?
Nee, dat zal een deelnemer zelf moeten doen. Hij moet dan ook een naam opgeven voor het scenario, zodat hij deze ook terug kan vinden.
Is de stijging van de prijzen ook meegenomen in de berekeningen?
Nee, dat is niet meegenomen.
Welke inkomstenbelasting percentages worden meegenomen in de berekeningen?
Eerste schijf:		

Voor AOW: 37,07%		

Na AOW: 19,17%

Tweede schijf:

Voor AOW: 37,07%		

Na AOW: 19,17%

Derde schijf: 		

Voor AOW: 37,07%		

Na AOW: 37,07%

Vierde schijf: 		

Voor AOW: 49,5%		

Na AOW: 49,5%
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Pensioenplanner (2)
Is het pensioen dat ik bij mijn oude pensioenuitvoerder heb opgebouwd opgenomen in de pensioenplanner?
Dit is standaard niet opgenomen in de pensioenplanner, maar je kunt de gegevens daarvan invoeren onder het tabje “Pensioen bij andere
werkgevers”. Deze elders opgebouwde bedragen worden niet herrekend bij een vervroeging en blijven op de datum staan die je ingeeft bij
het tabblad “Pensioen bij andere werkgevers”.
Wat kun je met het pensioen dat elders is opgebouwd?
Je ziet ‘pensioen bij andere werkgevers’ in je grafiek, zodat je een beter beeld hebt over je totale pensioen in de 1e en 2e pijler.
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