Hoe is uw pensioen geregeld?
Welkom bij Stichting Pensioenfonds APF! Je bouwt pensioen bij ons op omdat je bij AkzoNobel werkt. Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling. In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in jouw pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als je van baan
verandert. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind je wel op je jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht en op
www.mijnpensioenoverzicht.nl. Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, lees je in ons beleggingsbeleid op www.pensioenfondsapf.nl.

Wat krijg je in onze pensioenregeling?
OUDERDOMSPENSIOEN

PENSIOENREGLEMENT

Ga je met pensioen? Dan krijg je ouderdomspensioen.

Meer weten over de pensioenregeling van Pensioenfonds
APF? Kijk dan in het reglement of op de website
www.pensioenfondsapf.nl.

PARTNERPENSIOEN EN WEZENPENSIOEN

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN

Als je overlijdt, krijgen je partner en eventuele kinderen een

Als je voor meer dan 35% arbeidsongeschikt raakt blijf je

uitkering. Dit noemen we partnerpensioen en wezenpensioen.

pensioen opbouwen. Het pensioenfonds betaalt dan de
premie. Als je volledig arbeidsongeschikt raakt krijg je in
sommige gevallen ook een arbeidsongeschiktheidspensioen
van het fonds.

Wat krijg je in onze pensioenregeling niet?
GEEN PENSIOENOPBOUW BOVEN € 107.593

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN

Je bouwt geen pensioen op boven je salaris van € 107.593.

Ben je gedeeltelijk arbeidsongeschikt, of heb je een inkomen
dat onder de € 55.927 lag, dan is er geen arbeidsongeschiktheidspensioen bij Pensioenfonds APF voor je geregeld.

Hoe bouw je pensioen op?
MIDDELLOON

PREMIE

In de basisregeling (tot een salaris van € 69.797) bouw je pen-

In de excedentregeling (vanaf € 69.797 tot € 107.593) bouw

sioen op via een middelloonregeling. Je bouwt ieder jaar een

je pensioen op via een beschikbare premieregeling. In deze

stukje van je uiteindelijke pensioen op. Als je met pensioen

regeling leg je premie in. Deze premie wordt belegd. De inge-

gaat tellen we alle stukjes pensioen bij elkaar op. De hoogte

legde premie én de beleggingsrendementen vormen samen

van je uiteindelijke pensioen is gebaseerd op je gemiddelde

je pensioenkapitaal. Als je met pensioen gaat gebruik je het

salaris (middelloon) tijdens je loopbaan bij AkzoNobel.

kapitaal om een levenslange pensioenuitkering met partnerpensioen in te kopen.

DRIE PIJLERS
Je bouwt op drie manieren pensioen op:
A. AOW: dit pensioen krijg je van de overheid als je in Nederland woont of werkt. Op www.svb.nl lees je meer over de AOW.
B. Pensioen bij Pensioenfonds APF: Je bouwt dit pensioen op via je werkgever AkzoNobel. Over dit pensioen gaat deze Pensioen 1-2-3 ook.
C. Pensioen dat je zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

OPBOUW
Je bouwt over je pensioengrondslag pensioen op. Dit is je

JIJ EN JE WERKGEVER BETALEN SAMEN
DE KOSTEN VOOR JE PENSIOEN

pensioengevend salaris minus de franchise.

Jij en je werkgever betalen samen de kosten voor je pensioen.
Je werkgever houdt jouw bijdrage in op je bruto salaris. Je ziet
op je salarisstrook hoeveel geld jij betaalt voor je pensioen.

BENIEUWD NAAR JE TOTALE PENSIOEN?
KIJK OP WWW.MIJNPENSIOENOVERZICHT.NL.
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Lees verder op de achterkant

Welke keuzes heb je zelf?
WAARDEOVERDRACHT

DEELTIJDPENSIOEN

Verander je van baan? Dan verander je vaak ook van

Je kunt kiezen om alvast voor een deel met pensioen te

pensioenregeling. Je kunt kiezen om het pensioen dat je

gaan en ook voor een deel te blijven werken. Je laat een

eerder hebt opgebouwd mee te nemen naar je nieuwe

deel van je pensioen alvast in gaan en je krijgt voor het deel

pensioenfonds.

dat je werkt je salaris.

EERDER MET PENSIOEN
Je kunt eerder met pensioen gaan dan de standaardleeftijd

OUDERDOMSPENSIOEN INWISSELEN VOOR
PARTNERPENSIOEN. OF ANDERSOM

van 68 jaar. Je pensioen wordt hierdoor wel lager.

Als je met pensioen gaat kun je een deel van je ouderdomspensioen uitruilen voor partnerpensioen. Andersom kan ook.

EEN VARIABELE PENSIOENUITKERING

BELEGGINGSKEUZE

Je kunt kiezen voor een variabele pensioenuitkering: de eerste

Als je deelneemt aan de excedentregeling, kun je ervoor

jaren een wat hoger pensioen, en de jaren daarna een lager

kiezen om op basis van jouw eigen beleggingsprofiel te laten

pensioen. Of juist andersom.

beleggen.

Hoe zeker is je pensioen?
INDEXATIE

TEKORTEN

Geld wordt door inflatie minder waard vanwege prijs-

Het pensioenfonds heeft met AkzoNobel een vaste premie

stijgingen. Pensioenfonds APF probeert het pensioen

afgesproken. Mocht het pensioenfonds onverhoopt niet

daarom elk jaar te verhogen zodat het pensioen meegroeit

genoeg geld hebben om alle pensioenen te betalen, stort

met de stijging van de lonen en/of de prijzen. Dat noemen

de werkgever geen extra geld. We moeten tekorten dus

we indexatie of toeslagverlening. Dit kan alleen als de

zelf opvangen, bijvoorbeeld door niet te indexeren of in het

financiële situatie van het pensioenfonds goed genoeg is.

uiterste geval door de pensioenen te verlagen. Natuurlijk
proberen we dat te voorkomen!

UITKERINGSZEKERHEID
De hoogte van je pensioen staat niet vast. Een pensioenfonds heeft namelijk te maken met risico’s die invloed kunnen hebben op de
hoogte van je pensioen.

Welke kosten maken wij?
DE KOSTEN
Pensioenfonds APF maakt kosten om de pensioenregeling uit te voeren. We zijn transparant over deze kosten en kijken kritisch naar het
geld dat we uitgeven.

Wanneer moet je in actie komen?
EEN NIEUWE BAAN

ALS JE ARBEIDSONGESCHIKT RAAKT

Als je van baan wisselt kun je kiezen om het pensioen dat je

Als je arbeidsongeschikt raakt, kun je een arbeidsongeschikt-

via je vorige baan hebt opgebouwd over te dragen naar je

heidspensioen krijgen. Je blijft pensioen opbouwen, maar je

nieuwe pensioenfonds. Dit heet waardeoverdracht.

betaalt hier geen premie meer voor.

NIEUWE RELATIE

UIT ELKAAR

Als je gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat

Als je uit elkaar gaat, heeft dit ook gevolgen voor je pensioen.

of gaat samenwonen.

Wil je dat het pensioenfonds de betaling aan je ex-partner

WERKLOOS

MEER OF MINDER WERKEN

Als je werkloos wordt, stopt ook je pensioenopbouw. Het

Als je meer of minder gaat werken, heeft dit ook gevolgen

pensioen dat je hebt opgebouwd blijft gewoon van jou.

voor je pensioen.

MET VERLOF

VERHUIZEN NAAR HET BUITENLAND

Als je met onbetaald verlof gaat bouw je geen pensioen op.

Als je naar het buitenland verhuist moet je je nieuwe adres

Je blijft nog wel een periode verzekerd voor nabestaanden-

doorgeven aan het pensioenfonds.

pensioen.

MIJNPENSIOENOVERZICHT.NL

VRAGEN?

Houd je pensioen in de gaten. Check elk jaar of je op koers

Heb je vragen over de pensioenregeling? Neem dan contact

bent met je pensioen!

met ons op.

MEER WETEN OVER JE PENSIOEN? KIJK DAN IN LAAG 2 EN 3 VAN
PENSIOEN 1-2-3 OP WWW.PENSIOENFONDSAPF-PENSIOEN123.NL.
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regelt? Meld je scheiding dan binnen 2 jaar bij ons.

