Uniform
Pensioenoverzicht
2014

Datum: 5 mei 2014
Beste heer Voorbeeld,
Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op
31 december 2013.

Misschien krijgt u meerdere overzichten
Dat gebeurt als u ook in een andere pensioenregeling pensioen opbouwt. U krijgt dan ook van de andere
pensioenuitvoerder een UPO. Tel de bedragen uit de overzichten bij elkaar op. U kunt ook kijken op
www.mijnpensioenoverzicht.nl.
U krijgt het UPO ieder jaar
Blijft u deelnemen aan deze regeling? Dan krijgt u ieder jaar een UPO van ons. Zo blijft u op de hoogte van uw
pensioensituatie.
Heeft u vragen?
Neemt u dan contact op met afdeling Pensioenservice. Het telefoonnummer is 058 297 97 66. U vindt op onze
website www.averoachmea.nl/UPO meer informatie over uw pensioen.
Met vriendelijke groet,
Avéro Achmea

drs. A.J. Aalbers
directeur Pensioen & Leven

Avéro Achmea is een handelsnaam van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, KvK 08077009.
Rekeningen: ING NL96 INGB 0000 8473 33, Rabobank NL36 RABO 0300 0825 84, ABN AMRO NL94 ABNA 0511 6565 05.

Voor wie is dit
pensioenoverzicht
bedoeld?

Stand per

31 december 2013

Pensioenuitvoerder

Avéro Achmea

Pensioenovereenkomst

Uitkeringsovereenkomst

Werkgever

VoorbeeldB.V.

Herkenningsnummer

01-00000000-00000000-00000000

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING.
DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

Voor wie is dit pensioenoverzicht bedoeld?

Voor u

De heer A Voorbeeld
geboren op 1 januari 1970
Burgerservicenummer: 123.456.789

Voor uw partner

Mevrouw B Voorbeeld
geboren op 1 januari 1970
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Welk pensioen
kunt u
verwachten?

Welk pensioen kunt u verwachten?
Let op:
Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar . Hierover moeten dus nog premies en

belasting worden betaald. Uw pensioen wordt in maandelijkse termijnen uitgekeerd.
Dit overzicht bevat geen informatie over uw AOW-uitkering. Wilt u meer weten over uw AOW?
Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een totaaloverzicht van uw pensioenen en uw
AOW.
Bij pensionering
Opgebouwd pensioen per 31 december 2013
U ontvangt
vanaf 65 jaar tot 67 jaar

€

5.000,00

vanaf 67 jaar zolang u leeft

€

6.000,00

vanaf 65 jaar tot 67 jaar

€

5.000,00

vanaf 67 jaar zolang u leeft

€

15.000,00

Te bereiken pensioen
Als u uw huidige dienstverband voortzet tot 67 jaar ontvangt u

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen.
Met een eventuele scheiding is in de vermelde bedragen rekening gehouden als u van ons een
bevestiging heeft ontvangen over de verdeling.
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Welk pensioen
kunt u
verwachten?

Bij overlijden
Let op: als u uit dienst gaat voor uw pensioendatum, kan het zijn dat de uitkeringen bij
overlijden lager worden of vervallen. Kijk in de toelichting voor meer informatie.

Bij uw overlijden
Uw partner ontvangt
vanaf uw overlijden tot zijn/haar 65-jarige leeftijd

€

27.500,00

vanaf zijn/haar 65-jarige leeftijd tot zijn/haar AOW-leeftijd

€

25.500,00

vanaf zijn/haar AOW-leeftijd zolang hij/zij leeft

€

10.500,00

vanaf uw overlijden tot 18-jarige leeftijd

€

2.100,00

of als uw kind studeert of invalide is tot 27-jarige leeftijd

€

2.100,00

Uw kinderen ontvangen per kind

Let op: een scheiding of beëindiging samenwonen heeft invloed op de hoogte van de uitkering
voor uw partner als u overlijdt.

Bij arbeidsongeschiktheid

U ontvangt bij arbeidsongeschiktheid binnen deze pensioenregeling geen aanvulling op de
WIA-uitkering van de overheid.
Kijk in de toelichting voor meer informatie, ook over de gevolgen van arbeidsongeschiktheid
voor de verdere opbouw van uw pensioen.

5

Houdt uw
pensioen zijn
waarde?

Houdt uw pensioen zijn waarde?

Uw (ex-)werkgever besluit jaarlijks of hij uw pensioen verhoogt. Uw pensioen is per 1 januari
2013 over 2012 met 1% verhoogd. Uw pensioen is in de afgelopen drie jaar als volgt verhoogd:
-

Over het jaar 2011 met 1%. De prijzen gingen toen met 3% omhoog;

-

Over het jaar 2010 met 1%. De prijzen gingen toen met 3% omhoog;

-

Over het jaar 2009 met 1%. De prijzen gingen toen met 3% omhoog.

U hebt door een verhoging niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst.
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Op welke gegevens is
uw pensioenoverzicht
gebaseerd?

Op welke gegevens is uw pensioenoverzicht gebaseerd?

Indiensttreding

1 januari 2000

Begin pensioenopbouw

1 januari 2000

Deeltijdpercentage

100%

Voltijd pensioengevend salaris

€

35.000,00

Voltijd franchise

€

15.000,00

Voltijd pensioengrondslag

€

20.000,00

Opbouwpercentage

1,75%

In dit overzicht is geen rekening gehouden met eventuele aanvullende producten en
individuele keuzemogelijkheden. Hierdoor kunnen sommige onderdelen hoger of lager
uitvallen.
In dit overzicht is rekening gehouden met Anw-gat pensioen.

Factor A (voor uw belastingaangifte)
Wilt u weten hoeveel fiscale ruimte u heeft om uw pensioen aan te kunnen vullen met
lijfrente? Dan heeft u het bedrag van de jaarlijkse pensioenaangroei, de factor A, nodig.
Pensioenaangroei in 2013

€

500,00

Kijk in de toelichting voor meer informatie.
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Op welke gegevens is
uw pensioenoverzicht
gebaseerd?

Heeft u vragen?
Neemt u dan contact op met afdeling Pensioenservice. Het telefoonnummer is 058 297 97 66.
U vindt op onze website www.averoachmea.nl/UPO meer informatie over uw pensioen.
Op www.mijnpensioenoverzicht.nl vindt u een totaaloverzicht van uw pensioenen,
AOW-aanspraken en een netto pensioenindicatie. Dat is handig als u bij uw vorige
werkgever(s) heeft deelgenomen aan een andere pensioenregeling.
Dit pensioenoverzicht is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. Wij zijn uitgegaan van de ons
bekende gegevens en uw pensioenreglement. Het pensioenreglement is uiteindelijk bepalend.
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Toelichting

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht
Uitkeringsovereenkomst

Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht?
Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en
arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner en/of kinderen
krijgen als u overlijdt. Dit pensioenoverzicht ontvangt u elk jaar.
Wij adviseren u om dit overzicht te bewaren, samen met de overzichten die u van andere
pensioenuitvoerders ontvangt. Zo houdt u een helder overzicht van uw pensioen. Op
www.mijnpensioenoverzicht.nl staan al uw pensioenen van de verschillende
pensioenuitvoerders bij elkaar. Op www.pensioenkijker.nl vindt u algemene informatie over
pensioen.
Wat is de AOW-leeftijd?
De Algemene Ouderdomswet (AOW) keert uit vanaf de AOW-leeftijd. Deze hangt af van het
geboortejaar. De AOW-leeftijd gaat stapsgewijs omhoog naar 67 jaar. Meer informatie vindt u
op de site van de Sociale Verzekeringsbank (www.svb.nl) Let op: de AOW-leeftijd kan in de
toekomst weer hoger worden. Pensioenen die al zijn ingegaan volgen dan niet automatisch
deze verhoging.
Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?
Sommige gebeurtenissen in uw leven hebben invloed op uw pensioen. Bijvoorbeeld
arbeidsongeschiktheid en uw overlijden. Wat de invloed daarvan is, ziet u terug op het
pensioenoverzicht. Maar ook trouwen, samenwonen, scheiden en veranderen van baan
hebben gevolgen voor uw pensioen of het nabestaandenpensioen. Daarover leest u meer in uw
pensioenreglement. Dat kunt u bij ons opvragen. Heeft u vragen? Neem dan contact op met
afdeling Pensioenservice.
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Toelichting

Wat voor pensioenregeling heeft u?
Uw pensioenregeling is een uitkeringsovereenkomst in de vorm van een middelloonregeling.
Bij een middelloonregeling bouwt u elk jaar pensioen op over uw bruto jaarsalaris. U ontvangt
dus een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddelde salaris dat u heeft verdiend. Het gaat
hierbij om het gemiddelde salaris tijdens de jaren die u deelneemt in deze pensioenregeling.

Welk pensioen kunt u verwachten?
Bij pensionering
Opgebouwd pensioen tot en met 31 december 2013
Dit is het bedrag aan jaarlijks pensioen dat u tot en met 31 december 2013 heeft opgebouwd.
Stel dat uw dienstverband is beëindigd op 31 december 2013, dan is dit de uitkering die u kunt
verwachten als u met pensioen gaat.
Te bereiken pensioen
Dit is het bedrag aan jaarlijks pensioen dat u ontvangt vanaf de pensioenleeftijd die op het
pensioenoverzicht staat. U ontvangt dit bedrag als u tot die datum blijft werken en zonder
wijzigingen pensioen blijft opbouwen in uw huidige pensioenregeling.
Kijk voor meer informatie over pensioen en scheiding op www.pensioenkijker.nl.

Bij overlijden
Bij uw overlijden hebben uw partner en kinderen recht op een uitkering.
Wie ontvangt de uitkering bij overlijden?
Staat in dit overzicht een uitkering bij overlijden? Dan kijken wij na uw overlijden of u
getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had. Deze partner ontvangt dan de uitkering.
Ook als uw partner niet op uw overzicht staat.
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Toelichting

Geen uitkering bij overlijden?
Staat er geen uitkering bij overlijden in uw Uniform Pensioenoverzicht? Dat kan bijvoorbeeld
zijn omdat u ongehuwd bent. Op het moment dat u gaat trouwen of dat u gaat samenwonen
met een geregistreerde partner wordt er alsnog een uitkering bij overlijden voor u verzekerd.
Daarvoor hoeft u niets te doen, wij verwerken die gegevens automatisch in onze administratie.
Bij het volgende Uniform Pensioenoverzicht wordt de uitkering bij overlijden dan opgenomen.
Het kan ook voorkomen dat uw pensioenreglement geen uitkering aan nabestaanden kent bij
uw overlijden.
Woont u ongehuwd samen?
Het is mogelijk dat er ook voor uw partner een uitkering bij overlijden is verzekerd. Of dit zo is
leest u in het pensioenreglement. Uw relatie moet namelijk aan bepaalde voorwaarden
voldoen. Staat op het Uniform Pensioenoverzicht geen partner? Maar heeft uw partner volgens
de voorwaarden in het pensioenreglement wel recht op een uitkering bij uw overlijden? Neemt
u dan contact op met afdeling Pensioenservice om het formulier 'verklaring
Samenlevingsverband' aan te vragen. Het telefoonnummer is 058 297 97 66. U kunt dit
formulier bij uw werkgever inleveren. Uw werkgever geeft de gegevens aan ons door.
Er is een bedrag gereserveerd voor een uitkering bij uw overlijden. Uw partner en kinderen
hebben recht op een uitkering. Ook als u niet meer in dienst bent bij uw werkgever wanneer u
overlijdt.
Kinderen
U hoeft uw kinderen niet aan te melden voor de pensioenregeling. Overlijdt u? Dan kijken wij
of u kinderen heeft die recht hebben op een uitkering.

Bij arbeidsongeschiktheid
Bent u langer dan twee jaar ziek (wettelijk 104 weken) en voor 35% of meer arbeidsongeschikt
verklaard? Dan komt u in aanmerking voor een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. U ontvangt
deze uitkering van het UWV namens de overheid op grond van de Wet werk en inkomen naar
arbeidsvermogen (WIA). De hoogte van deze uitkering hangt af van uw percentage
arbeidsongeschiktheid en uw inkomen voordat u arbeidsongeschikt werd.
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Toelichting

De opbouw van uw pensioen gaat geheel of gedeeltelijk door zolang u arbeidsongeschikt bent.
De hoogte van deze opbouw is afhankelijk van het percentage arbeidsongeschiktheid. Meer
informatie leest u in het pensioenreglement.
U bent binnen deze pensioenregeling niet aanvullend verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. Is
er ergens anders vanuit een pensioenregeling een arbeidsongeschiktheidsverzekering
ondergebracht, die niet in dit uniform pensioenoverzicht is opgenomen, dan ontvangt u
daarvan een apart overzicht.

Houdt uw pensioen zijn waarde?
Toeslag betekent een verhoging van het (opgebouwde) pensioen.
Op welke gegevens is uw pensioenoverzicht gebaseerd?
De onderstaande gegevens zijn gebruikt voor de berekening van de bedragen die op het
pensioenoverzicht staan.
Indiensttreding
Dit is de datum waarop u bij uw huidige werkgever in dienst bent gekomen.
Begin pensioenopbouw
Dit is de datum vanaf wanneer u pensioen opbouwt in deze pensioenregeling.
Deeltijdpercentage
Dit is het percentage dat u werkt in verhouding tot een volledig dienstverband. Een voorbeeld:
iemand werkt halve dagen (20 uur per week) en een voltijd dienstverband is 40 uur. Dan is het
deeltijdpercentage 50%.
Pensioengevend salaris
Dit is het deel van uw bruto jaarsalaris dat meetelt voor uw pensioenopbouw. Het
pensioenreglement bepaalt welke delen van het salaris meetellen voor de pensioenopbouw en
dus pensioengevend zijn. Vermeld is het pensioengevend salaris bij volledig dienstverband.
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Toelichting

Franchise
Dit is het deel van uw pensioengevend salaris waarover u geen pensioen opbouwt. U bouwt
hierover geen pensioen op, omdat u vanaf uw AOW-leeftijd een uitkering ontvangt van de
overheid. Vermeld is de franchise bij volledig dienstverband.
Pensioengrondslag
Dit is uw pensioengevend salaris minus de franchise. Uw pensioenopbouw is op dit bedrag
gebaseerd. Vermeld is de pensioengrondslag bij volledig dienstverband.
Opbouwpercentage
Dit is het percentage van de pensioengrondslag dat u per jaar aan pensioen opbouwt.

Factor A (voor uw belastingaangifte)
Het bedrag op het pensioenoverzicht kunt u nodig hebben voor uw belastingaangifte over het
jaar 2014. Heeft u meerdere pensioenoverzichten ontvangen? Dan moet u de factor A
bedragen op deze pensioenoverzichten bij elkaar tellen. Wilt u een berekening maken van uw
fiscale ruimte? Gebruikt u dan de Rekenhulp Lijfrentepremie van de Belastingdienst. Deze vindt
u op www.belastingdienst.nl.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met afdeling Pensioenservice. Het telefoonnummer is 058 297 97 66. U
vindt op onze website www.averoachmea.nl/UPO meer informatie over uw pensioen.
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Notities
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Uniform Pensioenoverzicht 2014

Vertrouwelijk
Postbus 909, 8901 BS Leeuwarden
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De heer A Voorbeeld
Lange Marktstraat 26
8911 AD LEEUWARDEN

