Pensioenfonds

Kies je voor
een variabel
of voor een
vast pensioen?
Je hebt bij ons pensioenfonds
pensioenkapitaal waarmee
je op je pensioendatum een
nettopensioenkrijgt. Je hebt
de keuze uit een vast of een
variabel pensioen.

Variabel pensioen

Vast pensioen

Op de pensioendatum berekenen we hoeveel pensioen
we met je netto pensioenkapitaal kunnen betalen. We
blijven het pensioenkapitaal ook na pensioendatum
voor je beleggen. Jaarlijks stellen we de hoogte van
jouw pensioenuitkering voor het betreffende jaar
vast. Jouw netto pensioenuitkering is variabel. Per
jaar kan hij stijgen of dalen. Omdat we jouw jaarlijks
pensioen niet op één moment definitief vaststellen is je
pensioen minder afhankelijk van de hoogte van de
rente op het moment dat je pensioneert. Een variabel
pensioen levert naar verwachting een hoger pensioen
dan een vast pensioen. Maar er is ook een kans dat je
pensioen uiteindelijk lager is.

Op de pensioendatum koop je een pensioen bij een
verzekeraar naar keuze. Jouw netto pensioenkapitaal
wordt in zijn geheel gebruikt voor het kopen van een
netto pensioenuitkering. De hoogte van je netto
pensioenuitkering is daarmee afhankelijk van de
rentestand op dat moment. Een vaste pensioen
uitkering biedt meer zekerheid, maar levert op termijn
naar verwachting een lager pensioen dan een
variabele pensioenuitkering.

De verschillen op een rijtje
Variabel pensioen

Vast pensioen

Bij ABN AMRO Pensioenfonds

Bij een verzekeraar naar keuze

Elk jaar stellen we je pensioenvoor dat jaar vast.
Het pensioenkapitaal blijft belegd.

Je koopt in één keer een pensioen.

Je pensioen kan na pensioendatum jaarlijks
stijgen of dalen.

Je pensioen blijft na pensioendatum jaarlijks
gelijk.

Je pensioen stijgt of daalt als gevolg van het
behaalde beleggingsrendement, de rentestand en
de collectief gedeelde resultaten op sterfte en
levensverwachting. Elk jaar wordt op 1 april de
nieuwe uitkering bepaald.

Je pensioen stijgt niet mee met een stijgende
beurskoers of een stijgende rente. Je pensioen
daalt niet als de beurskoersen en/of rente daalt.

Het pensioen dat je partner krijgt als je overlijdt
na pensionering (partnerpensioen) is ook
variabel.

Het pensioen dat je partner krijgt als je overlijdt
na pensionering (partnerpensioen) is ook vast.

Er is geen wezenpensioen na pensionering.

Wezenpensioen is niet standaard meeverzekerd,
maar het kan wel.
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Beleggingen met laag risico: Kortlopende staatsobligaties en bedrijfsobligaties
Beleggingen met laag risico: Renteafdekking door langlopende staatsobligaties van Nederland, Duitsland
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Wanneer maak je je keuze?

Tweede keuzemoment: drie maanden voor pensioen
datum Kort voor je pensioendatum kies je definitief
tussen een variabel pensioen of een vast pensioen.
Kies je voor een variabel pensioen dan blijf je bij het
pensioenfonds en krijg je maandelijks een pensioen van
ons en blijven we je pensioenkapitaal doorbeleggen.

Ook moet je dan de keuze maken voor alleen ouder
domspensioen of ouderdomspensioen en partner
pensioen. Kies je voor een vast pensioen? Dan moet je
een verzekeraar kiezen bij wie je ouderdomspensioen
en eventueel partnerpensioen wilt kopen.

Indicatie verwachte uitkering
Dit is een willekeurig voorbeeld van een deelnemer die
op 68-jarige leeftijd met pensioen gaat en gekozen
heeft voor doorbeleggen.

Vaste uitkering
Variabele uitkering slecht weer scenario
Variabele uitkering verwacht weer scenario
Variabele uitkering goed weer scenario

Doorbeleggen vanaf 68 jaar

Wat zie je in deze grafiek? De gele lijn laat zien hoe
het pensioen zich ontwikkelt bij normale economische
omstandigheden. De groene lijn laat de pensioen
ontwikkeling zien bij zeer gunstige economische
omstandigheden en de bruine lijn bij zeer ongunstige
economische omstandigheden.
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Koopkrachtontwikkeling
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Wat zie je in deze grafiek? Je ziet hier weer het ver
wachte pensioen van de deelnemer in drie scenario’s.
In dit plaatje is rekening gehouden met een inflatie
van 2%. Door inflatie daalt de koopkracht. Op termijn
kan deze deelnemer steeds minder kopen met het
zelfde bedrag in euro’s. Daarom zie je bij de vaste
uitkering een dalende lijn. Als je kiest voor door
beleggen zal naar verwachting (een deel van) dit
koopkrachtverlies worden opgevangen.
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Wat gebeurt er als je kiest voor doorbeleggen en…
Je gaat eerder met pensioen Je netto pensioen gaat
in op hetzelfde moment als je pensioen in de basis
pensioenregeling. Je neemt vanaf dat moment in een
keer volledig deel in de collectieve toedelingskring.
Je gaat uit dienst Je opgebouwde pensioenkapitaal
blijft belegd in het profiel ‘Doorbeleggen’.
Je overlijdt vóór de pensioendatum Ben je op dat
moment deelnemer? Dan vervalt je opgebouwde
pensioenkapitaal aan het pensioenfonds en krijgt je
achtergebleven partner netto partnerpensioen van
ons. Ben je op dat moment uit dienst? Dan heeft je

achtergebleven partner recht op het opgebouwde
pensioenkapitaal, voor zover het geen deel uitmaakt
van de collectieve toedelingskring. Met dit opgebouwde
pensioenkapitaal kan je partner partnerpensioen aan
kopen bij een verzekeraar.
Je arbeidsongeschikt wordt Als je een WIA-uitkering
krijgt wordt de opbouw van je pensioenkapitaal
voortgezet, zolang je arbeidsongeschikt bent maar
uiterlijk tot aan je pensionering. Het pensioenfonds
betaalt de pensioenpremie over het arbeidsongeschikte
deel. Dat is gebaseerd op 75% van de pensioengrond
slag.

Welke kosten moet je betalen als je kiest voor doorbeleggen?
In de periode dat je nog pensioenkapitaal opbouwt,
betaal je
• beheerkosten (0,15% van je opgebouwde
pensioenkapitaal)
• kosten onderliggende fondsen (ca. 0,15%)
De administratiekosten worden door je werkgever
betaald.

Maar vanaf het moment dat je netto pensioen van
ons krijgt, betaal je naast de hiernaast genoemde
kosten de administratiekosten zelf. Die zijn € 56
op jaarbasis (2020). Maandelijks brengen wij een
twaalfde deel van dit bedrag bij je in rekening.

Op verschillende momenten krijg je persoonlijke informatie
• Zes maanden voordat je 58 jaar wordt krijg je een
brief van ons met informatie over de keuze die je
moet maken om wel of niet door te beleggen.
Start jouw deelname aan de netto pensioenregeling
na die datum? Dan moet je op dat moment ook al de
keuze maken om wel of niet door te beleggen.
Jouw keuze leg je vast in ‘Mijn Pensioen’.
• Je krijgt van ons een bevestiging van je voorlopige
keuze.
• Als je hebt gekozen voor ‘doorbeleggen’, dan wordt
jouw opgebouwde pensioenkapitaal in de daarop
volgende maand omgezet in het profiel ‘Doorbeleggen’.
• Jaarlijks krijg je bericht van ons over de ontwikkeling
van je pensioenkapitaal.

• Zes maanden voordat je met pensioen gaat, krijg
je een brief van ons met informatie over jouw pensio
nering en andere pensioenkeuzes die je hebt.
• Je kiest drie maanden voor je pensioendatum definitief
om wel of niet door te beleggen. Jouw keuze leg je
vast in ‘Mijn Pensioen’. Kies je voor een vast pensioen?
Vraag dan bij verschillende verzekeraars offertes op
voor de aankoop van een levenslang ouderdoms
pensioen en eventueel nabestaandenpensioen.
De offerte van jouw keuze stuur je naar ons. Wij
maken je opgebouwde pensioenkapitaal over naar
de verzekeraar.
• Je krijgt van ons een bevestiging van je definitieve
keuze.

Hoe log je in op
‘Mijn Pensioen’?
1. Ga naar
www.abnamropensioenfonds.nl/mijnpensioen
2. Log in met je DigiD met extra controle via
sms of app. De extra controle via sms of app
is verplicht. Dit maakt het inloggen veiliger.
3. Bij Nu regelen geef je je keuze door.

Heb je vragen?
Meer informatie over je netto pensioenregeling
kun je vinden op onze website
www.abnamropensioenfonds.nl/nettopensioen
Kun je het antwoord op je vraag niet vinden?
Neem dan contact op met een medewerker van
de Pensioendesk. Zij helpen je graag. Zij zijn op
werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 15.00 uur op
telefoonnummer 020 – 237 55 77.

