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De informatie in deze brochure is een korte en simpele uitleg van het pensioenreglement.
In het pensioenreglement staan alle afspraken en voorwaarden. Dit reglement geldt
altijd. Ook als de informatie in de brochure anders is. U vindt het pensioenreglement op
pensioenfondspgb.nl.
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UW INKOMEN NA PENSIONERING
Uw pensioendatum komt steeds dichterbij. Misschien kijkt u ernaar uit:
stoppen met werken. Maar hoe zit het eigenlijk met uw inkomen na
pensionering?
Zolang u nog werkt, krijgt u salaris. Maar dat stopt als u met pensioen gaat.
U leest in deze brochure hoe u uw pensioen aanvraagt en welke keuzes u kunt
maken. Want wat u nu beslist, heeft invloed op uw inkomen van straks.
AOW van de overheid
De Sociale Verzekeringsbank betaalt uw AOW. Dat gebeurt vanaf uw AOWleeftijd. Hoeveel AOW u krijgt, hangt af van uw thuissituatie. En of u één of
meerdere jaren in het buitenland heeft gewoond. Kijk voor meer informatie op
svb.nl.
Pensioen van ons
U krijgt van ons het pensioen dat u via uw werkgever heeft opgebouwd.
Hoeveel dat is, ziet u op mijnpgbpensioen.nl. U ziet daar ook welke keuzes u
kunt maken en wat die betekenen voor de uitbetaling van uw pensioen.
Pensioen van andere pensioenfondsen of verzekeraars
Het kan zijn dat u ergens anders ook pensioen heeft staan. Of dat zo is, ziet u
op mijnpensioenoverzicht.nl. Dit pensioen krijgt u niet uitbetaald via ons.
Dat gaat via het pensioenfonds waar het geld staat.
Eigen geld
Misschien heeft u zelf wat extra’s geregeld voor uw pensioen. Bijvoorbeeld
door sparen, beleggen of via een lijfrente.

Stel ons gerust uw vragen
Heeft u vragen? Wij helpen u graag!
ks@pensioenfondspgb.nl
020 541 82 00
pensioenfondspgb.nl
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U vraagt uw pensioen zelf bij ons aan. Er zijn
namelijk een paar keuzes over uw pensioen
die u zelf maakt. En wij hebben natuurlijk uw
rekeningnummer nodig.
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VRAAG UW PENSIOEN AAN IN 3 STAPPEN
U vraagt uw pensioen zelf bij ons aan. Dat gaat in 3 stappen. Welke dat
zijn, ziet u in het schema hieronder.

Stap 1: Log in op mijnpgbpensioen.nl
U gaat naar mijnpgbpensioen.nl en logt in op uw persoonlijke profiel.
Daar klikt u op de DigiD-button. U komt dan op de inlogpagina van DigiD.
Vervolgens vult u uw eigen DigiD -gebruikersnaam en wachtwoord in.

Stap 2: Maak keuzes over uw pensioen
U ziet in de pensioenplanner welke keuzes u kunt maken voor uw pensioen.
Bijvoorbeeld over de hoogte van uw pensioen. En over de hoogte van het
pensioen voor uw partner. U rekent er ook eenvoudig uit wat uw keuzes
betekenen voor uw pensioen.

Stap 3: Geef uw keuzes aan ons door
Heeft u uw keuzes gemaakt? Dan klikt u op de knop ‘pensioen aanvragen’.
Daarna print u het formulier uit en zet u uw handtekening. U stuurt het
formulier aan ons terug. Dat kan per e-mail of per post.

Let op! Na uw pensioendatum is het niet meer mogelijk om uw keuzes
te wijzigen of uw partner aan te melden. Een nieuwe partner na de
pensioendatum komt niet in aanmerking voor partnerpensioen.
Op de volgende pagina’s leggen we de stappen uitgebreider uit.
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STAP 1: LOG IN OP MIJNPGBPENSIOEN.NL
Wij hebben voor u al een profiel aangemaakt op mijnpgbpensioen.nl. Dit
hoeft u dus niet zelf te regelen.
Inloggen op mijnpgbpensioen.nl gaat via DigiD. Misschien gebruikt u DigiD
al om in te loggen als u aangifte doet bij de Belastingdienst. Het voordeel
van DigiD is dat het nog veiliger is én dat u minder wachtwoorden hoeft te
onthouden. Wilt u meer weten over DigiD? Kijk dan op digid.nl.
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STAP 2: MAAK KEUZES OVER UW PENSIOEN
U maakt zelf een aantal keuzes over uw pensioen. Het is belangrijk dat
u daar (samen met uw partner) goed over nadenkt. Want u maakt deze
keuzes éénmalig.
U kunt 3 keuzes maken voor de uitbetaling van uw pensioen:
1. Eerder of later met pensioen
2. Meer of minder pensioen voor uw partner
3. Variëren in pensioenhoogte
Woont u samen? Meld uw partner aan!
Woont u samen en wilt u dat uw partner pensioen van ons krijgt als u overlijdt?
Dan is het belangrijk dat u uw partner bij ons aanmeldt vóórdat u met
pensioen gaat.
Daarvoor gelden wel enkele voorwaarden:
– U woont samen op 1 adres en u bent allebei op dit adres ingeschreven bij de
gemeente.
– U heeft een gemeenschappelijke huishouding.
– U en uw partner zijn gaan samenwonen voordat u met pensioen ging/gaat.
– U en uw partner zijn allebei niet getrouwd en hebben geen geregistreerd
partnerschap.
– U en uw partner zijn niet: ouder en kind, grootouder en kleinkind of
schoonouder en schoondochter/-zoon.
Let op: Overlijdt u als u korter dan 6 maanden samenwoont? Dan krijgt uw
partner geen partnerpensioen van ons. Ook niet als u uw partner al bij ons
heeft aangemeld.
Zo meldt u uw partner aan
U klikt op de knop ‘Pensioen aanvragen’. Daarna ziet u het pop-up scherm
‘Aanmelden partner’. U klikt dan op het linkje ‘Meld uw partner dan bij ons aan’.
Daarna print u het formulier uit, vult u het in en stuurt u het aan ons terug.
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Keuze 1: Eerder of later met pensioen
U gaat standaard met pensioen in de maand waarin u voor het eerst AOW
krijgt. Maar u kunt ervoor kiezen om eerder of later met pensioen te gaan.
Eerder met pensioen
U kunt al met pensioen vanaf uw 55e. U krijgt dan minder pensioen van ons. Dat
komt omdat u eerder stopt met het opbouwen van uw pensioen. En omdat u
een langere tijd pensioen van ons krijgt. Wilt u eerder dan 5 jaar voor uw AOW
al met pensioen, dan moet u voor een gelijk deel stoppen met werken. Bent u
arbeidsongeschikt, dan kunt alleen in de periode 5 jaar voor uw AOW-datum uw
pensioen in laten gaan.
Later met pensioen
U mag ook later met pensioen gaan. Dat kan uiterlijk tot 5 jaar nadat uw AOW
ingaat. U krijgt dan meer pensioen. Dat komt omdat u een kortere tijd pensioen
van ons krijgt. Vanaf het moment dat u AOW krijgt, bouwt u geen pensioen
meer bij ons op. Bent u arbeidsongeschikt dan is het niet mogelijk om uw
pensioen later in te laten gaan.
Deeltijdpensioen
U kunt ook gedeeltelijk met pensioen gaan en gedeeltelijk blijven werken. Over
de uren die u werkt bij een aangesloten werkgever, bouwt u gewoon pensioen
op. Tenminste… zolang u nog geen AOW krijgt. Want zodra u AOW krijgt, bouwt
u geen pensioen meer bij ons op. Overweegt u deeltijdpensioen? Dan is het
volgende goed om te weten:
- Deeltijdpensioen is mogelijk tussen uw 55e en 5 jaar na uw AOW-leeftijd. Gaat
u meer dan vijf jaar voor de AOW-leeftijd met deeltijdpensioen? Dan moet uw
werkgever uw dienstverband aanpassen;
- Deeltijdpensioen is mogelijk in stappen van 20%, 40%, 50%, 60% of 80%;
- U kunt maximaal één keer per jaar uw percentage voor deeltijdpensioen
aanpassen naar boven. Aanpassing omlaag is niet mogelijk;
- U kunt voor het deel dat u met pensioen gaat ook een deel van uw eigen
ouderdomspensioen omzetten in partnerpensioen.
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Keuzehulp 1: Eerder of later met pensioen
Er zijn veel redenen om eerder of later met pensioen te gaan. Om u te
helpen, hebben wij een aantal redenen op een rij gezet.
Op de standaarddatum met pensioen
Uw arbeidscontract loopt af
Misschien loopt uw arbeidscontract bij uw werkgever (automatisch) af zodra
u AOW krijgt. Dan kunt u op de standaarddatum met pensioen gaan.
U krijgt bijstand
Krijgt u een bijstandsuitkering van uw gemeente? Dan kunt u op de
standaarddatum met pensioen gaan. U kunt eerder met pensioen gaan.
Maar uw pensioen gaat daardoor omlaag. En uw bijstandsuitkering ook.
Uw pensioen wordt namelijk afgetrokken van uw bijstandsuitkering.
Eerder met pensioen
U bent werkloos
Bent u werkloos en stopt uw WW-uitkering voordat u AOW krijgt van de
overheid? En krijgt u geen bijstand? Dan kunt u ervoor kiezen om eerder
met pensioen te gaan. Uw pensioen gaat omlaag, omdat u over een langere
periode pensioen krijgt.
Later met pensioen
U heeft te weinig pensioen
Denkt u dat u te weinig pensioen heeft opgebouwd om lekker van te leven?
Dan kunt u uw pensioen uitstellen. U kunt uw pensioen ook gedeeltelijk
uitstellen. Dat heet deeltijdpensioen. Zo zorgt u ervoor dat u vanaf het
moment dat u (volledig) met pensioen gaat, meer pensioen krijgt.

Let op! Na uw AOW-datum bouwt u geen pensioen meer op.

9

BIJNA MET PENSIOEN 2018

PENSIOEN AANVRAGEN

!

Bereken zélf uw pensioen
U berekent op mijnpgbpensioen.nl eenvoudig wat eerder of later met
pensioen gaan betekent voor uw inkomen. U vult de leeftijd in waarop u
met pensioen wilt gaan. Of u vult de ingangsdatum van uw pensioen in.
Vervolgens klikt u op ‘Bereken’.
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Keuze 2: Meer of minder pensioen voor uw partner
U heeft bij ons pensioen voor uzelf en pensioen voor uw partner.
U kiest zelf hoe u dit pensioen verdeelt.
Ik wil de standaardsituatie handhaven
Vindt u de verdeling van uw ouderdomspensioen en partnerpensioen goed
zoals die standaard is? Dan kiest u voor deze optie.
Ik zet mijn partnerpensioen om in ouderdomspensioen
U kunt uw opgebouwde partnerpensioen omzetten in een hoger
ouderdomspensioen. Uw partner krijgt dan géén pensioen van ons als u
overlijdt. Heeft u geen partner? Dan maken wij deze keuze automatisch voor
u. Heeft u wel een partner? Dan maakt u deze keuze samen met uw partner.
Uw partner doet dan met een verklaring afstand van het partnerpensioen.
U krijgt deze verklaring automatisch als u uw pensioen aanvraagt. Met dit
formulier gaat u samen met uw partner naar het gemeentehuis of de notaris.
Na ondertekening krijgt u van de ambtenaar of notaris een stempel op het
formulier. U stuurt het formulier vervolgens op naar ons.
Ik kies voor een gelijk pensioen na overlijden
U krijgt ouderdomspensioen van ons zolang u leeft. Als u overlijdt, stopt het
ouderdomspensioen. Uw partner krijgt dan partnerpensioen van ons. Dit
partnerpensioen is standaard lager dan uw ouderdomspensioen. Kiest u
voor een gelijk pensioen na overlijden? Dan krijgen u en uw partner evenveel
pensioen als 1 van u overlijdt. Uw ouderdomspensioen gaat dan het overlijden
van uw partner omlaag. Maar uw partner krijgt een hoger partnerpensioen als
u overlijdt.
Ik ruil mijn ouderdomspensioen gedeeltelijk in voor meer partnerpensioen
Is het partnerpensioen minder dan 70% van uw ouderdomspensioen en
heeft u een partner? Dan zetten wij een deel van uw ouderdomspensioen
automatisch om in een hoger partnerpensioen. Uw partner krijgt daardoor
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meer partnerpensioen als u overlijdt. Maar u krijgt minder ouderdomspensioen van ons. U kunt dit voorkomen door ons te laten weten dat u deze
automatische omzetting van uw pensioen niet wenst. Dat doet u binnen twee
maanden nadat u door ons bent geïnformeerd over uw pensioenkeuzes.

Keuzehulp 2: Meer of minder pensioen voor uw partner
Er zijn veel redenen om voor meer of minder pensioen voor uw partner
te kiezen. Om u te helpen, hebben wij voor u de belangrijkste redenen op
een rij gezet.
Standaardsituatie handhaven
U vindt de verdeling zo goed
U ziet op mijnpgbpensioen.nl hoeveel pensioen uw partner van
ons krijgt als u overlijdt. Voor sommige mensen is dat 70% van het
ouderdomspensioen. Voor anderen is dat bijvoorbeeld 35% of zelfs 0%.
Dat komt omdat er voor iedere branche en/of werkgever een andere
pensioenregeling geldt. Kijk dus goed wat er standaard voor u is geregeld en
beslis dan of u het daarmee eens bent.

Meer pensioen voor uw partner
Uw partner bouwt weinig of geen pensioen op
Bouwt uw partner zelf weinig of geen pensioen op? Dan kunt u kiezen voor
een gelijk pensioen bij overlijden. Is uw partnerpensioen minder dan 70%
van het ouderdomspensioen? Dan zetten wij in de pensioenplanner een
deel van uw ouderdomspensioen om in meer pensioen voor uw partner. Uw
ouderdomspensioen gaat daardoor omlaag als u met pensioen gaat. Wilt u
dit niet? Omdat uw partner bijvoorbeeld genoeg inkomen heeft, dan kunt u
natuurlijk ook een andere keuze maken.
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Geen pensioen voor uw partner
Uw partner bouwt zelf pensioen op
Als uw partner zelf genoeg pensioen opbouwt, kunt u ervoor kiezen om het
partnerpensioen om te zetten in ouderdomspensioen. U krijgt dan meer
pensioen van ons. Maar uw partner krijgt geen pensioen van ons als u
overlijdt. Heeft u een partner? Dan is het belangrijk dat uw partner expliciet
instemt met de omzetting. Uw partner vult dan een afstandsformulier in en
ondertekent samen met u het formulier. Vervolgens gaat u samen met uw
partner naar het gemeentehuis een notaris om te de handtekeningen te
laten controleren op echtheid. U krijgt daarna van de ambtenaar of notaris
een stempel op het formulier. U stuurt het formulier vervolgens op naar ons.
U heeft geen partner
Heeft u (volgens onze gegevens) geen partner? Dan hebben wij uw partnerpensioen alvast voor u omgezet in extra ouderdomspensioen. U krijgt
daardoor meer ouderdomspensioen van ons.
Trouwt u nadat u met pensioen bent gegaan? Of registreert u uw partnerschap nadat u met pensioen bent gegaan? Dan krijgt uw partner geen
partnerpensioen van ons als u overlijdt.

!

Bereken zélf uw pensioen
U berekent op mijnpgbpensioen.nl eenvoudig wat meer of minder
pensioen voor uw partner betekent voor uw inkomen en dat van uw partner.
U geeft uw keuze aan en klikt vervolgens op ‘Toon’.
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Keuze 3: Variëren in pensioenhoogte
U kunt ervoor kiezen om de eerste jaren meer pensioen te krijgen en
daarna minder. Of andersom natuurlijk.
Ik wil geen variatie in pensioenhoogte
Wilt u graag elke maand evenveel pensioen krijgen? Dan kiest u voor deze
optie.
Van hoog naar laag
Misschien heeft u de eerste jaren dat u met pensioen bent meer inkomen
nodig. Dan kunt u ervoor kiezen om de eerste 5 of 10 jaar meer pensioen te
krijgen en daarna minder. Dat kan in de verhouding 100:75 en 100:90.
Van laag naar hoog
Het kan ook zijn dat u de eerste jaren juist meer inkomsten heeft. Dan kunt u
ervoor kiezen om de eerste 5 jaar minder pensioen te krijgen en daarna meer.
Dat kan in de verhouding 75:100 en 90:100.

!

Bereken zélf uw pensioen
U berekent op mijnpgbpensioen.nl eenvoudig wat variëren in pensioenhoogte betekent voor uw inkomen. U geeft uw keuze aan en klikt vervolgens
op ‘Toon’.
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Keuzehulp 3: variëren in pensioenhoogte
Er zijn veel redenen om te variëren in pensioenhoogte. Om u te helpen,
hebben wij voor u de belangrijkste redenen op een rij gezet.
Standaard pensioen
U wilt elke maand evenveel pensioen
Misschien vindt u het prettig als u elke maand evenveel pensioen krijgt.
Bijvoorbeeld omdat het u helpt om beter grip te houden op uw geld. Dan
kunt u kiezen voor het standaard pensioen. U krijgt dan elke maand evenveel
pensioen.

Eerst een hoger en dan een lager pensioen
U wilt eerder stoppen met werken
Als u eerder stopt met werken, krijgt u de eerste periode dat u met pensioen
bent nog geen AOW van de overheid. U kunt dan kiezen voor een pensioen
dat de eerste paar jaar hoger is en daarna lager. Zo vangt u het verschil in
inkomen gedeeltelijk op.
U heeft studerende kinderen
Heeft u kinderen die nog studeren als u met pensioen gaat? Dan kunt u
kiezen voor een pensioen dat de eerste paar jaar hoger is en daarna lager.
Zo kunt u deze tijdelijke extra uitgaven beter opvangen.
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Eerst een lager en dan een hoger pensioen
U krijgt een lijfrente uitbetaald
Heeft u een lijfrente die tijdelijk wordt uitbetaald? Dan kunt u kiezen voor
een pensioen dat de eerste 5 jaar lager is en daarna hoger. Zo kunt u ervoor
zorgen dat uw inkomen ongeveer gelijk blijft nadat uw lijfrente is gestopt.
Uw partner werkt nog
Blijft uw partner nadat u met pensioen bent nog doorwerken? Dan kunt
u kiezen voor een pensioen dat de eerste 5 jaar lager is en daarna hoger.
Zo kunt u het verschil in inkomen nadat uw partner met pensioen gaat beter
opvangen.
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STAP 3: GEEF UW KEUZES AAN ONS DOOR
Heeft u uw keuzes gemaakt? Dan is het belangrijk dat u uw keuzes aan
ons doorgeeft. Dan regelen wij dat u uw pensioen op tijd krijgt uitbetaald.
Voordat u uw pensioen aanvraagt, controleert u uw keuzes. Zodat u zeker weet
dat u de juiste keuzes aan ons doorgeeft. Want u kunt uw keuzes niet meer
veranderen als u met pensioen bent.
Pensioen aanvragen
U klikt u op de knop ‘pensioen aanvragen’ en vervolgens op het PDF-icoontje.
Dan print u het formulier uit. Daarna vult u uw bankrekeningnummer in
en zet u uw handtekening. Heeft u een partner? Dan zet hij of zij ook een
handtekening op het formulier.
Formulier opsturen
U mailt het formulier naar
:
Of u stuurt het met de post naar :
		
		
		

ks@pensioenfondspgb.nl
Pensioenfonds PGB
Klantenservice
Postbus 7855
1008 CA AMSTERDAM
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Straks bent u gepensioneerd. U leest hierna
wanneer uw pensioen wordt overgemaakt.
En hoe het zit met de belasting en wat er
gebeurt als u overlijdt.
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DE BETALING VAN UW PENSIOEN
Na uw pensionering krijgt u elke maand pensioen van ons, zolang u leeft.
U leest hierna hoe het zit het met de betaling van uw pensioen.
Wij maken uw pensioen elke maand op de 19e aan u over. Valt de 19e in het
weekend? Dan maken wij uw pensioen al op vrijdag aan u over. Wanneer het
op uw rekening staat, verschilt per bank. U ziet op mijnpgbpensioen.nl op
welke dagen wij uw pensioen aan u overmaken.
Uitkeringsspecificatie
In de week na de eerste betaling van uw pensioen krijgt u een specificatie.
Daarop staat hoeveel pensioen u elke maand bruto en netto van ons krijgt.
Hierna krijgt u die specificatie 1 keer per jaar in januari. Verandert uw
pensioenbedrag tussentijds? Dan krijgt u een nieuwe specificatie.
Jaaropgave
U krijgt 1 keer per jaar een jaaropgave van ons. U krijgt deze uiterlijk in januari.
Daarop staat hoeveel pensioen u in 1 jaar van ons heeft gekregen. U gebruikt
deze opgave als u de aangifte voor de belasting doet. Of als u huur- of
zorgtoeslag aanvraagt.
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UW PENSIOEN EN BELASTING
Ook als u met pensioen bent, betaalt u belasting. Maar de belasting
tarieven zijn lager dan vóórdat u met pensioen bent. U kunt wel een
naheffing krijgen.
Vanaf het moment dat u AOW krijgt, betaalt u minder belasting. U ziet in de
tabel hoeveel belasting u dan betaalt.
Belastingtarieven 2018
Uw inkomen

U krijgt nog geen AOW

t/m € 20.241

36,55%

€ 20.241 t/m € 33.994

40,85%

€ 33.994 t/m € 68.507

40,85%

€ 68.507 en hoger

51,95%

Belastingtarieven 2018
Uw inkomen

U krijgt AOW

t/m € 20.241

18,65%

€ 20.241 t/m € 33.994

22,95%

€ 33.994 t/m € 68.507

40,85%

€ 68.507 en hoger

51,95%
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Naheffing
U krijgt uw pensioen van ons en uw AOW van de Sociale Verzekeringsbank.
Daardoor kan het zijn dat u te weinig belasting betaalt. U kunt daardoor een
naheffing krijgen.
Tip: Vraag bij de Belastingdienst een voorlopige aanslag aan. Die kunt u in
termijnen betalen. Kijk voor meer informatie op belastingdienst.nl.
U woont in het buitenland
Woont u in het buitenland en betaalt u daar belasting? Dan is het belangrijk
dat u een vrijstelling aanvraagt bij de Belastingdienst. Anders betaalt u dubbel
belasting.
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VERHOGING VAN UW PENSIOEN
Elk jaar stijgen de prijzen. Geld wordt daardoor steeds minder waard.
Daarom proberen wij uw pensioen elk jaar te verhogen.
De kans dat uw pensioen de komende jaren wordt verhoogd, is helaas klein.
Dat komt omdat onze dekkingsgraad te laag is. Wilt u hier meer over weten?
Bekijk dan ons herstelplan op pensioenfondspgb.nl.
Wanneer verhogen of verlagen wij uw pensioen?
Elk jaar beslist het bestuur of uw pensioen wordt verhoogd. Daarvoor kijkt het
bestuur naar de dekkingsgraad. Dat is de verhouding tussen ons vermogen en
de pensioenen die we moeten uitbetalen.

Dekkingsgraad

Verhoging

Lager dan 105%

Uw pensioen wordt niet verhoogd. En misschien wordt
het zelfs verlaagd.

105 tot 110%

Uw pensioen wordt niet verhoogd.

110 tot 130%

Uw pensioen gaat met 0 tot 2% omhoog.

Hoger dan 130%

Uw pensioen gaat met 2% omhoog. Misschien krijgt u
ook een extra verhoging van maximaal 1%.
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Hoe verhoogden wij uw pensioen de afgelopen jaren?
– In 2017 is uw pensioen niet verhoogd. De prijzen stegen toen met 1,38%.
– In 2016 is uw pensioen niet verhoogd. De prijzen stegen toen met 0,19%.
– In 2015 is uw pensioen niet verhoogd. De prijzen stegen toen met 0,71%.
Wanneer moeten wij uw pensioen verlagen?
– Als onze dekkingsgraad 5 jaar lang lager is dan 105%.
– Als het bestuur denkt dat het langer dan 10 jaar duurt voordat de
dekkingsgraad weer hoger is dan 121%.
Als uw pensioen wordt verlaagd, spreiden wij die verlaging over 10 jaar.
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WANNEER INFORMEERT U ONS
De meeste wijzigingen in uw leven krijgen wij automatisch door via uw
gemeente. Maar sommige wijzigingen geeft u zelf aan ons door.
Nieuw rekeningnummer
Heeft u een nieuw rekeningnummer? Dan is het belangrijk dat u dit zo snel
mogelijk aan ons doorgeeft. Want alleen dan kunnen wij uw pensioen op
tijd aan u betalen. U geeft uw nieuwe rekeningnummer aan ons door via
mijnpgbpensioen.nl.
Verhuizen naar het buitenland
Verhuist u in of naar het buitenland? Dan hebben wij uw nieuwe adres nodig.
Dat krijgen we namelijk niet door van uw gemeente. U geeft uw nieuwe
adres aan ons door via mijnpgbpensioen.nl of u stuurt een e-mail naar
ks@pensioenfondspgb.nl.
Let op: Woont u in het buitenland en krijgt u pensioen van ons? Dan hebben
wij elk jaar een bewijs van leven nodig. Daarvoor krijgt u elk jaar het formulier
‘Bewijs van in leven zijn’.
Scheiden
Was u getrouwd of had u een geregistreerd partnerschap? Dan willen wij
graag weten hoe u uw pensioen verdeelt. Daarvoor gebruikt u het formulier
‘Mededeling van scheiding in verband met verdeling van pensioen’. Dit
formulier vindt u op rijksoverheid.nl. U stuurt dit formulier binnen 2 jaar na
uw scheiding naar ons op. Wij betalen dan uw ouderdomspensioen uit volgens
de verdeling van u en uw ex-partner.
Let op: Maakt u andere afspraken over de verdeling van uw pensioen? En legt
u deze afspraken vast bij de notaris? Dan stuurt u een kopie van de afspraken
mee.
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Na samenwonen uit elkaar gaan
Woonde u samen en gaat u uit elkaar? Dat geeft u dit schriftelijk aan ons door.
Daarbij vermeldt u uw naam, geboortedatum en registratienummer.
Stel ons gerust uw vragen
U kunt ons een e-mail of een brief sturen:
ks@pensioenfondspgb.nl
Pensioenfonds PGB,
Klantenservice,
Postbus 7855, 1008 CA Amsterdam
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WAT GEBEURT ER ALS U OVERLIJDT
U denkt misschien liever niet na over uw overlijden. Maar het is belangrijk
dat u weet wat er dan voor uw partner en/of kind(eren) is geregeld.
Als u overlijdt, stopt uw ouderdomspensioen. Dat gebeurt op de laatste
dag van de maand waarin u overlijdt. Wij krijgen dat namelijk door van uw
gemeente. Uw nabestaanden hoeven dus niets aan ons door te geven.
Let op: Woont u in het buitenland? Dan krijgen wij uw overlijden niet
automatisch door. Uw nabestaanden sturen ons dan een akte van overlijden.
Pensioen voor uw partner
Heeft u bij ons pensioen voor uw partner staan? En heeft u dit pensioen
niet gebruikt voor extra ouderdomspensioen? Dan krijgt uw partner
partnerpensioen van ons. Dit pensioen gaat in vanaf de eerste dag van de
maand nadat u bent overleden. Uw partner krijgt dit zolang hij of zij leeft.
Let op: Krijgt u na uw pensionering een nieuwe partner? Dan heeft hij of zij
geen recht op partnerpensioen als u overlijdt.
Pensioen voor uw ex-partner
Heeft u een ex-partner? En is hij of zij bij ons bekend? Dan krijgt uw ex-partner
een deel van uw partnerpensioen. Het gaat om het deel dat is opgebouwd
tot de datum waarop u uit elkaar ging. Behalve als u en uw ex-partner andere
afspraken maakten en die afspraken aan ons doorgaven.
Pensioen voor uw kind(eren)
Heeft u kinderen die jonger zijn dan 18 jaar? Of heeft u kinderen tussen de
18 en 27 jaar die nog studeren? Dan krijgen zij wezenpensioen van ons. Dit
pensioen gaat in vanaf de eerste dag van de maand nadat u bent overleden.
Het pensioen stopt als zij 18 worden, of later wanneer ze 27 worden of eerder
als ze klaar zijn met hun studie.
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AANTEKENINGEN
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Wij vinden het belangrijk dat u op de hoogte
bent van het laatste nieuws rond uw pensioen.
En dat u weet waar u die informatie vindt en
wie uw belangen behartigt.
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INFORMATIE VAN ONS
Wij proberen u zo goed mogelijk te informeren over uw pensioen. Dat
doen wij op verschillende manieren. Via het internet én via de post.
pensioenfondspgb.nl
Op pensioenfondspgb.nl vindt u steeds de meest actuele informatie, nieuws,
veelgestelde vragen, brochures en uitleg.
mijnpgbpensioen.nl
Via mijnpgbpensioen.nl krijgt u eenvoudig inzicht in uw pensioen. U berekent
er wat uw keuzes betekenen voor uw pensioen en vraagt er uw pensioen
aan. Ook geeft u hier uw persoonlijke wijzigingen door. En u bekijkt er uw
pensioenpost. Ook handig: als u met pensioen bent, ziet u op welke dagen wij
uw pensioen overmaken.
PGB Beeld
U krijgt 1 keer per jaar ons magazine PGB Beeld. Zo blijft u goed op de hoogte
van alle ontwikkelingen rond uw pensioen. Ook krijgt u tips over uw pensioen.
PGB Bericht
Bent u aangemeld voor digitale communicatie? Dan krijgt u 4 keer per jaar
onze digitale nieuwsbrief PGB Bericht. Deze nieuwsbrief is speciaal voor
iedereen die pensioen van ons krijgt. Zo blijft u nog beter op de hoogte van
wat er speelt rond uw pensioen.

Heeft u vragen?
Wij helpen u graag!
ks@pensioenfondspgb.nl
020 541 82 00
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HANDIGE LINKS

BELANGENORGANISATIES

Sociale Verzekeringsbank
svb.nl
De Sociale Verzekeringsbank betaalt
uw AOW. Bekijk daarom deze website
als u daar meer over wilt weten.

Vereniging van Gepensioneerden
vvgpgb.nl
Deze vereniging behartigt de
belangen van iedereen die pensioen
van ons krijgt.

Belastingdienst
belastingdienst.nl
Op deze website ziet u hoeveel
belasting en premies u betaalt over
uw pensioen. U leest ook hoe u
belastingaangifte doet.

ANBO
anbo.nl
ANBO komt op voor de belangen van
alle senioren in Nederland.

Stichting Pensioenregister
mijnpensioenoverzicht.nl
U ziet op deze website bij welke
pensioenfondsen en/of -verzekeraars
u pensioen heeft staan. En hoeveel
dat is.

CSO
ouderenorganisaties.nl
De KBO-PCOB komt op voor de
belangen van alle ouderen in
Nederland.
CNV Media
cnvdienstenbond.nl
Dit is de vakbond voor uitgeverijen en
drukkerijen. Voor werknemers maar
óók voor mensen die al met pensioen
zijn.
CNV Vakmensen
cnvvakmensen.nl
Dit is de vakbond voor de chemische
sector en papier en kartonsector.
Voor werknemers maar óók voor
mensen die al met pensioen zijn.
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De Unie
unie.nl
Dit is de vakbond voor de grafimedia,
uitgeverijen, de papier- en
kartonsector, de chemische sector
en de (technische) groothandel. Voor
werknemers maar óók voor mensen
die al met pensioen zijn.
FNV Bondgenoten
fnv.nl
Dit is de vakbond voor de
procesindustrie. Voor werknemers
maar óók voor mensen die al met
pensioen zijn.
FNV KIEM
fnvkiem.nl
Dit is de vakbond voor de grafimedia
en uitgeverijen. Voor werknemers
maar óók voor mensen die al met
pensioen zijn.
NVJ
nvj.nl
Dit is Nederlandse Vereniging voor
Journalisten. De vereniging komt
op voor werknemers maar óók voor
mensen die al met pensioen zijn.
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OVER PENSIOENFONDS PGB
Wij zijn Pensioenfonds PGB. We zijn in 1953 opgericht door werkgevers en
werknemers uit de grafimedia. Om sámen te zorgen voor een goed inkomen
na pensionering of overlijden. Tegenwoordig doen we dat ook voor andere
bedrijfstakken. We zijn verantwoordelijk voor de pensioenen van ongeveer
310.000 mensen.
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