Beschikbare premieregeling APF en binnenkort met pensioen:
Toelichting en hulp bij keuze tussen vast of een variabel pensioen
Doe je mee aan de beschikbare premieregeling van Pensioenfonds APF en ga je binnenkort met pensioen?
Dan moet je een keuze maken tussen een vast en een variabel pensioen. Je hebt hierover mogelijk al een brief
van Pensioenfonds APF ontvangen. Deze informatie helpt je bij het maken van je keuze.
Je kunt bij ons alleen een ‘stabiel pensioen’ inkopen, voorheen noemden wij dit stabiele pensioen een vast
pensioen. In dit document hanteren wij verder alleen de term ‘stabiel pensioen’.
Wil je een variabel pensioen? Dan wordt je kapitaal ook na je pensioendatum nog doorbelegd. Dan kun je
daarvoor terecht bij andere pensioenaanbieders. Op bladzijde 2 lees je daar meer over. Met het kapitaal dat je bij
ons hebt opgebouwd koop je dan bij een verzekeraar een variabel pensioen in. Je krijgt dan geen pensioen meer
van ons uit de beschikbare premieregeling. Wel ontvang je dan pensioen uit de middelloonregeling.
Waar kun je uit kiezen?
Stabiel pensioen
Bij een stabiel pensioen weet je ongeveer welk
bedrag je de rest van je leven elke maand
ontvangt. Het bedrag kan alleen hoger worden,
als we je pensioen kunnen laten meestijgen
met de prijzen. Of dat lukt, hangt af van onze
financiële positie. Het bedrag kan alleen lager
worden wanneer wij je pensioen moeten
verlagen als onze financiële positie slecht is.
Een stabiel pensioen levert naar verwachting
een lager pensioen op dan een variabel
pensioen. Je loopt minder (beleggings)risico
dan bij een variabel pensioen. Maar je loopt
meer risico om koopkracht te verliezen.

Variabel pensioen
Bij het variabele pensioen staat het bedrag
dat je krijgt niet vast, omdat ermee wordt
belegd. Gaan de beleggingen goed, dan stijgt
je pensioen. Je pensioen kan dus hoger
worden en meer stijgen dan de stijging van de
prijzen. Maar je pensioen kan ook lager
uitvallen als de beleggingsresultaten
tegenvallen. Je weet dus niet van tevoren
hoeveel pensioen je de rest van je leven krijgt.
Een variabel pensioen levert naar verwachting
een hoger pensioen op dan een stabiel
pensioen. Je neemt meer risico dan bij een
stabiel pensioen. Maar je profiteert er
daardoor meer van als de resultaten goed
zijn.

Wat is de koopkracht van je pensioen?
Als de prijzen stijgen (inflatie), kun je minder kopen met je pensioen. Behalve als je pensioen
meestijgt met de prijzen. Over een langere periode, bijvoorbeeld 20 jaar, kun je de prijsstijging goed
voelen in je portemonnee. De prijzen van je boodschappen, uitgaven voor een dagje weg, de huur van
je woning en de premie van je ziektekostenverzekering kunnen flink stijgen. Dit kan een rol spelen bij
je keuze voor een vast of een variabel pensioen.
Stabiel pensioen
Variabel pensioen
Je pensioen wijzigt elk jaar omdat ermee wordt
Je pensioen stijgt alleen (deels) mee met de
belegd. Of je pensioen meestijgt met de prijzen,
prijzen als wij je pensioen kunnen verhogen. Dat
hangt af van de beleggingsresultaten en de
hangt af van onze financiële positie.
prijsstijging.

De hoogte van je pensioen kan elkaar jaar veranderen
De hoogte van je pensioen kan elk jaar veranderen. Als je pensioen verandert, dan is de
verandering bij een variabel pensioen naar verwachting groter dan bij een stabiel pensioen. Dat kan
per aanbieder verschillen. Een variabel pensioen verandert elk jaar.

Wat krijgt je partner als je overlijdt?
Jouw keuze voor een stabiel of variabel pensioen heeft ook gevolgen voor het pensioen dat je partner
krijgt als je overlijdt.

Stabiel pensioen

Variabel pensioen

Kies je voor een stabiel pensioen? Dan is ook het
pensioen voor je partner na je overlijden stabiel.

De hoogte en de mogelijkheden van een
variabel pensioen kunnen per aanbieder
verschillen.

Kun je je pensioen bij een andere pensioenuitvoerder kopen?
Ja, dat kan. Je kunt een variabel pensioen inkopen bij een andere pensioenaanbieder. Dat is je
‘shoprecht’. Je kunt bij andere pensioenaanbieders een offerte aanvragen. Je ziet dan hoeveel pensioen je
bij deze aanbieders kunt krijgen en wat de voorwaarden zijn. Kijk goed naar de voorwaarden. Zowel de
hoogte van het pensioen als de voorwaarden kunnen namelijk per aanbieder verschillen. Als je je
pensioen meeneemt naar een andere aanbieder, ontvang van ons geen pensioen meer.*
* Uitzondering hierop vormt het pensioen uit je middelloonregeling. Dit blijft APF aan je uitkeren.
Wat kun je nu doen?
Je weet nu wat de verschillen zijn tussen een vast en een variabel pensioen. En dat je je pensioen bij een
andere pensioenuitvoerder kunt kopen. Wij adviseren je om de volgende stappen te doorlopen:
Stap 1: Wil je meer informatie over een variabel pensioen? Vraag dit aan bij een pensioenuitvoerder die
dit aanbiedt.
Stap 2: Wil je advies? Neem dan contact op met een financieel adviseur. Een financieel adviseur kan je

uitleggen wat de verschillen betekenen voor jouw persoonlijke situatie. Let op: Je betaalt hiervoor.
Stap 3: Heb je je keuze gemaakt? Dan krijg je een offerte die op jouw keuze is afgestemd. In de offerte
staan ook andere pensioenkeuzes. Je kiest welke offerte je accepteert.

Kijk op pensioenfondsapf.nl als je vragen hebt
Je vindt veel informatie en antwoorden op onze website. Of stel je vraag bij Contact op de website.
Bel je ons liever? Je bereikt ons maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur op (013) 462 33 12.

TIP De beste keuze maken voor jouw situatie? Stel jezelf eens de volgende vragen:









Vind ik het belangrijk om te weten hoeveel pensioen ik de rest van mijn leven per maand
krijg?
Vind ik het belangrijk om te weten hoeveel pensioen mijn partner krijgt als ik kom te overlijden?
Hoe belangrijk is het voor mij dat mijn pensioen meestijgt met de stijgende prijzen?
Kan ik rondkomen als mijn pensioen niet meestijgt met de stijgende prijzen?
Kan ik mijn vaste uitgaven betalen als mijn pensioen omlaag gaat door tegenvallende
beleggingen?
Wil ik meer beleggingsrisico lopen in ruil voor een verwacht hoger pensioen?
Maakt het voor mijn totale inkomsten en uitgaven veel uit als ik meer of minder pensioen
krijg?

