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Hoe is uw pensioen geregeld?
U kunt kiezen voor een netto pensioen voor uw salaris boven € 110.111 (2020)
Uw werkgever <werkgevernaam> biedt u de mogelijkheid om over uw salaris boven € 110.111 (2020) netto pensioen op
te bouwen. U leest in Pensioen 1-2-3 wat u wel en niet in de nettopensioenregeling kunt kiezen. Pensioen 1-2-3 bevat
geen persoonlijke informatie over uw pensioen.
Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?
Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. U leest in deze 1e laag in het kort de belangrijkste informatie over uw
pensioenregeling. U vindt in laag 2 meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 juridische
informatie over uw pensioenregeling.
Centraal Beheer is gevestigd in Nederland, waar Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank toezicht houden. In ons
beleggingsbeleid houden wij rekening met milieu-, sociale- en bestuurlijke aspecten.

Wat kunt u kiezen in deze nettopensioenregeling?
U kunt kiezen voor een netto
ouderdomspensioen voor uw salaris boven
€ 110.111 (2020).

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan gaat uw
pensioenopbouw (gedeeltelijk) door. Wij betalen
(gedeeltelijk) de premie.

U kunt kiezen voor een netto partner- en
wezenpensioen. Overlijdt u? Dan krijgt uw partner
netto partnerpensioen en uw kinderen krijgen
netto wezenpensioen als u dit voor hen verzekert.

Wilt u precies weten wat uw pensioenregeling u
biedt? Vraag dan het pensioenreglement bij ons
op.

Wat kunt u niet kiezen in deze nettopensioenregeling?
Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen
arbeidsongeschiktheidspensioen in deze
nettopensioenregeling.

Hoe bouwt u pensioen op?
U bouwt op 3 manieren pensioen op:
A. Algemene Ouderdomswet (AOW): U krijgt AOW van de overheid.
B. Pensioen via uw werkgever. Over het salaris boven € 110.111 (2020) kunt u alleen netto pensioen opbouwen.
C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrenteverzekering of banksparen.
U betaalt iedere maand premie voor uw nettopensioenregeling. Met deze premie verzekeren wij partner- en
wezenpensioen en wij beleggen de premies voor uw ouderdomspensioen. U heeft op uw pensioendatum dan een
pensioenkapitaal. U koopt met dit kapitaal een netto ouderdomspensioen. Of een netto ouderdomsen partnerpensioen.

Benieuwd naar uw andere pensioenaanspraken? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
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U kunt in deze pensioenregeling pensioen opbouwen over het voltijd pensioengevend salaris vanaf
€ 110.111 (2020) bruto per jaar. U betaalt bij netto pensioen geen belasting over het opgebouwde pensioen en uw
pensioenuitkeringen. U betaalt de premie van uw netto salaris.
Uw nabestaanden betalen bij netto pensioen geen belasting over de uitkeringen van het partner- en wezenpensioen.
U betaalt elke maand premie voor uw nettopensioenregeling. U leest op uw loonstrook hoeveel premie u betaalt.

Welke keuzes heeft u nog meer?

U kunt netto ouderdomspensioen, partner- en
wezenpensioen verzekeren
Dit is alleen geregeld als u daarvoor kiest. Wilt u
netto ouderdomspensioen, partner- en
wezenpensioen verzekeren? Geef dit dan aan ons
door.
U kunt partnerpensioen verzekeren
U kunt ervoor kiezen om partnerpensioen te
verzekeren in de nettopensioenregeling. Overlijdt
u voor de pensioendatum? Dan alleen krijgt uw
partner partnerpensioen.
U kunt pensioen voor uw kinderen verzekeren
Overlijdt u voor de pensioendatum? Dan kan uw
kind wezenpensioen krijgen als u ervoor kiest
pensioen voor uw kinderen te verzekeren.

Verandert u van baan? U kunt uw netto pensioen
meenemen naar uw nieuwe werkgever als die een
nettopensioenregeling heeft. Dit heet
waardeoverdracht.

Wilt u een deel van uw netto ouderdoms–
pensioen omruilen voor netto partnerpensioen
voor uw partner? Dat kan als u uit dienst gaat of
met pensioen gaat.
U kunt kiezen voor deeltijdpensioen
U krijgt dan vanaf de datum dat u met
deeltijdpensioen gaat een deel van uw pensioen
uitgekeerd. U blijft ook nog voor een deel werken.
Wilt u eerder of later met pensioen? Dit kan.
Bespreek dit met uw werkgever.
Wilt u beginnen met een hoger of juist een lager
pensioen? Dat kan.
U koopt op uw pensioendatum van uw
pensioenkapitaal een uitkering. U krijgt deze
pensioenuitkering zolang u leeft. U kunt zelf kiezen
bij welke verzekeraar u deze
uitkering koopt.
U vindt de keuzemogelijkheden ook in ons
pensioenreglement.

Wij beleggen de premies voor uw pensioen.
U hoeft hier zelf niet naar om te kijken. U kunt
kiezen uit 2 verschillende manieren van beleggen.

Hoe zeker is uw pensioen?
De hoogte van uw netto pensioen staat niet vast
Pas op de pensioendatum heeft u zekerheid over de hoogte van uw pensioenuitkering.
De hoogte van het verzekerd netto partner- en wezenpensioen voor pensioendatum staat vast. Dit geldt zolang u
meedoet aan deze regeling.

Welke kosten maken wij?
Wij maken kosten voor de uitvoering van de nettopensioenregeling
De uitvoeringskosten betaalt u van uw netto salaris via uw werkgever aan ons. Wij rekenen voor het beheer van uw
pensioenregeling en pensioenkapitaal kosten. Deze (beleggings)kosten gaan van uw pensioenkapitaal af.

Meer weten over uw pensioen? Kijk dan in laag 2 en 3 van Pensioen 1-2-3.
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Wanneer moet u in actie komen?

Als u van baan verandert. U kunt uw netto
pensioen meenemen naar uw nieuwe werkgever
als die een nettopensioenregeling heeft. Dit heet
waardeoverdracht.
U kunt tijdens uw verlofperiode netto pensioen
blijven opbouwen. U kunt tijdens uw verlof–
periode ook volledig verzekerd blijven voor
partner- en wezenpensioen.
Als u arbeidsongeschikt wordt. Het kan zijn dat wij
(deels) de premiebetaling voor uw pensioen
overnemen.
Als u gaat trouwen, samenwonen of een
geregistreerd partnerschap aangaat.
Als u gaat scheiden of het samenwonen of
geregistreerd partnerschap beëindigt.
Als u met pensioen gaat. U moet uw
pensioenkapitaal gebruiken voor het kopen van
een pensioenuitkering.

Meer weten over uw pensioen? Kijk dan in laag 2 en 3 van Pensioen 1-2-3.

Als u werkloos wordt.

Als u een kind krijgt.

Als u verhuist naar het buitenland.

Als u uw persoonlijke gegevens wilt wijzigen.

Als u gebruik wilt maken van een
keuzemogelijkheid.
Bekijk eens per jaar uw totale pensioensituatie op
www.mijnpensioenoverzicht.nl.
Let op: aanspraken opgebouwd in een
nettopensioenregeling staan daar nog niet in.
Neem contact met ons op als u vragen heeft:
pensioenservice@centraalbeheer.nl

