Bekijk hoe uw pensioen
uit de verf komt

VERF- EN
DRUKINKTINDUSTRIE

De volgende kenmerken ‘kleuren’
uw pensioenregeling:
- U bouwt een maximaal pensioen op.
- Als u arbeidsongeschikt raakt,
betalen wij de premie en bouwt u
gewoon pensioen op.
- Als u overlijdt, krijgt uw partner
70% van uw pensioen.

Welkom bij
Pensioenfonds PGB!

Vragen?

Bel ons gerust!
020 541 82 00

Samen met uw werkgever betaalt u voor uw pensioen. Als u met pensioen
gaat, is dit een deel van het geld waarvan u moet leven. Bekijk daarom op welke
wijze uw pensioenregeling is ‘ingekleurd’. En wat u eventueel extra kunt doen.
Hoe bouwt u pensioen bij Pensioenfonds PGB op?
Samen met uw werkgever betaalt u voor uw pensioen. Dus niet voor de
ouderen van nu. Het pensioen dat u later van ons krijgt, bestaat voor een deel
uit het geld dat u samen met uw werkgever betaalt. Het andere deel komt van
de beleggingen, die wij doen met uw geld. U ziet op uw loonstrook hoeveel
premie u betaalt. Uw werkgever betaalt de rest van de premie (52%). Zolang
u in de verf- en drukinktindustrie werkt, bouwt u elk jaar een stukje pensioen
bij Pensioenfonds PGB op. Al die stukjes samen vormen uw uiteindelijke
pensioen. We noemen dat middelloon. Over een deel van uw bruto salaris
bouwt u géén pensioen op. Dat komt omdat u later AOW krijgt van de
overheid. Daarom trekken wij € 16.277 af van uw salaris. Dit bedrag noemen
wij de franchise. Het bedrag dat overblijft noemen we uw pensioengrondslag.
Daarover bouwt u elk jaar 1,875% pensioen op.
Rekenvoorbeeld hoe pensioen wordt opgebouwd
Stel: werknemer Johan werkt fulltime en verdient € 35.000 bruto per jaar. Dan bouwt hij als volgt pensioen op:
Zijn bruto salaris
Het bedrag waarover hij geen pensioen opbouwt (franchise)
Hij bouwt pensioen op over (pensioengrondslag)

: € 35.000
: € 16.277 -/: € 18.723

Zijn opbouwpercentage is
Hij bouwt per jaar op aan pensioen
Hij bouwt per jaar op aan partnerpensioen

: 1,875%
: € 351 (€ 18.723 x 1,875%)
: € 246 (€ 351 x 70%)

Stel: Johan werkt 10 jaar in de verf- en drukinktindustrie en zijn salaris en de franchise blijven al die tijd gelijk. Dan krijgt hij vanaf
zijn 68e aan pensioen: € 3.510 (10 x € 351). Dit bedrag is bruto per jaar en ontvangt hij levenslang. Dat betekent dat er nog wel
belasting en premies afgaan als hij pensioen krijgt.
Lees verder op volgende pagina.
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Goed om te weten…
l Is dat u het partnerpensioen ook kan
inruilen voor een hoger pensioen
voor uzelf. Bijvoorbeeld omdat u
geen partner heeft op het moment
dat u met pensioen gaat.
l Krijgt u een (nieuwe) partner
nádat u met pensioen bent
gegaan? Dan krijgt deze partner
géén partnerpensioen van ons
als u overlijdt. Wilt u meer weten?
Bekijk dan ons filmpje over
partnerpensioen! Dan praten we u
in 2 minuten bij.
l U heeft ook pensioen voor uw
kinderen: het wezenpensioen.
Uw kinderen krijgen dit pensioen
als u overlijdt.

Rekenvoorbeeld partnerpensioen
Stel: Johan bouwde in 10 jaar tot aan zijn
overlijden € 3.510 aan pensioen voor
zichzelf op. Elk jaar bouwde Johan ook
partnerpensioen op: € 246 (€ 351 x 70%).
Na 10 jaar heeft Johans partner dus recht
op € 2.460. Dit brutobedrag krijgt Johans
partner levenslang per jaar uitgekeerd
als Johan overlijdt.

Stel ons gerust uw vragen
Heeft u vragen over uw pensioenregeling? Of wilt u meer informatie
over onze aanvullende regelingen?
Wij helpen u graag!
020 541 82 00
ks@pensioenfondspgb.nl
pensioenfondspgb.nl
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Afspraak in uw branche: u bouwt een maximaal pensioen op!
Werknemers- en werkgeversorganisaties in uw branche hebben ervoor gezorgd
dat u het maximale pensioen bij ons opbouwt: 1,875% van uw pensioengevende
salaris.
Werkt u parttime? U berekent uw pensioengrondslag door uw franchise
te berekenen op parttimebasis. Dit bedrag trekt u vervolgens af van uw
brutosalaris. Over het salaris wat overblijft (pensioengrondslag) bouwt u
pensioen op.
Pensioen voor uw partner als u overlijdt
U heeft bij ons ook een pensioen voor uw partner: het partnerpensioen. Uw
partner krijgt dit pensioen als u overlijdt. Met uw partner bedoelen we:
l de persoon met wie u bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap
heeft;
l de persoon met wie u samenwoont. Let op: u moet als u samenwoont uw
partner zelf aanmelden bij ons.
Hoeveel pensioen uw partner van ons krijgt als u overlijdt, hangt af van uw
situatie:
l als u nog voor uw huidige werkgever werkt: uw partner krijgt 70% van uw
eigen pensioen dat u tot uw pensioendatum had kunnen opbouwen.
l als u niet meer niet meer in de verf- en drukinktindustrie werkt omdat u van
werkgever verandert of met pensioen bent: uw partner krijgt 70% van uw
eigen pensioen dat u bij ons heeft opgebouwd.
Als u arbeidsongeschikt raakt, blijft u gewoon pensioen opbouwen
Als u arbeidsongeschikt raakt, horen wij dat automatisch van het UWV. Als u
voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent, kunt u (gedeeltelijk) pensioen
bij ons blijven opbouwen. Voor de uren die u werkt, betaalt u samen met uw
werkgever de pensioenpremie. Voor de uren die u arbeidsongeschikt bent,
betalen wij. Dat doen wij tot u met pensioen gaat of weer voor minder dan 35%
arbeidsongeschikt bent.
Wilt u uw vorige pensioen meenemen naar ons?
Bouwde u ergens anders al pensioen op? En wilt u dat pensioen meenemen
naar ons? U kunt een voorstel bij ons opvragen. U beslist dan zelf of u uw
pensioen meeneemt. Of waardeoverdracht voor u voordelig is, hangt af van
de financiële situatie van ons en uw oude pensioenuitvoerder. En van de
kenmerken van uw oude en uw nieuwe pensioenregeling.
Iets extra’s regelen: Anw-pensioen voor uw partner
De Anw (Algemene nabestaandenwet) is een uitkering van de overheid. Deze
uitkering is bedoeld voor uw partner als u overlijdt. Helaas hebben maar
weinig mensen hier recht op. Dit komt omdat de Sociale Verzekeringsbank
voor deze uitkering rekening houdt met het inkomen van uw partner. U kunt
bij ons daarom Anw-pensioen verzekeren voor uw partner. Uw partner krijgt
dit pensioen als u overlijdt, totdat zijn of haar AOW ingaat. Dit pensioen komt
bovenop het partnerpensioen. Uw partner krijgt dit Anw-pensioen alléén als:
l u overlijdt als u nog bij uw huidige werkgever werkt, én;
l uw partner nog géén recht heeft op AOW.
Wanneer hoort u weer van ons?
Nadat u door uw werkgever bij ons bent aangemeld, krijgt u, binnen 3 maanden
na aanmelding, een welkomstbrief met meer informatie.

