U bouwde pensioen bij ons op
U bouwde in het verleden pensioen bij ons op, maar nu niet meer. Bijvoorbeeld omdat u van werkgever bent veranderd, of omdat
uw werkgever niet meer is bij ons is aangesloten. U leest hier in het kort hoe het zit met uw pensioen.

Pensioeninformatie
Hoe wordt uw pensioen opgebouwd?
Als u later met pensioen gaat, bestaat uw inkomen uit:
A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid.
B. pensioen via uw werkgever: Dit is het pensioen dat u bij ons opbouwde.
C. extra pensioen: dit is het pensioen waar u zelf voor zorgt. Bijvoorbeeld via een lijfrente, sparen of beleggen.
Het pensioen dat u later kunt krijgen
Hoeveel pensioen u later krijgt, is afhankelijk van de pensioenregeling die u had bij uw vorige werkgever.
Op mijnpgbpensioen.nl ziet u in de pensioenplanner hoeveel pensioen u later kunt krijgen.
U krijgt pensioen vanaf de 1e van de maand waarin u een AOW-uitkering krijgt. Wilt u eerder of later pensioen krijgen?
Op mijnpgbpensioen.nl ziet u wat de mogelijkheden zijn en wat dit voor de hoogte van uw pensioen betekent.
Waardeoverdracht
Verandert u van baan en gaat u daardoor naar een andere pensioenregeling? Of krijgt u een nieuwe
pensioenuitvoerder? U kunt het pensioen dat u bij ons opbouwde, meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.
Dat noemen we waardeoverdracht. De hoogte van uw opgebouwd pensioen bepaalt wat er met uw pensioen gebeurt.
Is uw opgebouwd pensioen hoger dan € 474,11 (bedrag 2018) per jaar?
Dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt. Of waardeoverdracht voor u voordelig is, hangt af van de financiële
situatie van uw oude en uw nieuwe pensioenuitvoerder. En van de kenmerken van uw oude en uw nieuwe
pensioenregeling. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Het meenemen van uw pensioen
regelt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder.
U hoeft uw pensioen niet mee te nemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. U kunt uw pensioen ook bij uw oude
pensioenuitvoerder laten staan totdat u met pensioen gaat. U betaalt hier geen premie meer voor.
Let op: Is de dekkingsgraad van een pensioenfonds lager dan 100%? Dan mag dit pensioenfonds niet meewerken aan
waardeoverdracht. Zo is dat in de Pensioenwet geregeld.
Is uw opgebouwd pensioen tussen de € 2 en € 474,11 (bedrag 2018) per jaar?
Als u stopt met pensioen opbouwen bij het Pensioenfonds PGB, dan controleren wij binnen een jaar of u een nieuwe
pensioenuitvoerder heeft. Wij zorgen er voor dat uw pensioen automatisch overgaat naar uw nieuwe
pensioenuitvoerder. Ook als onze dekkingsgraad onder de 100% is. U hoeft daar niets voor te doen. Heeft u geen
nieuwe pensioenuitvoerder? Dan blijft uw pensioen bij ons. U wordt hierover uiteraard geïnformeerd.
Is uw opgebouwde pensioen lager dan € 2 per jaar?
Dan krijgt u dat pensioen niet als u na 1 januari 2019 stopt met pensioen opbouwen bij PGB. Dat is wettelijk zo
bepaald. Bent u gestopt met pensioen opbouwen vóór 1 januari 2019? Dan proberen wij in 2020 dit pensioen over te
dragen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.
Hoeveel pensioen uw partner en kinderen van ons krijgen als u overlijdt, hangt af van uw pensioenregeling
Wij kennen verschillende partner- en wezenpensioenregelingen. Het pensioen dat uw partner en kinderen krijgen als u
overlijdt is afhankelijk van de regeling die u had. U vindt informatie over de partner- en wezenpensioenregeling bij uw
vorige werkgever hier.
Op mijnpgbpensioen.nl ziet u in de pensioenplanner hoeveel partnerpensioen uw partner krijgt, als u overlijdt. Zodra u
met pensioen gaat, kunt u kiezen of u minder pensioen voor uw partner wilt verzekeren, en meer ouderdomspensioen
voor uzelf. Of andersom.

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk in de pensioenplanner op mijnpgbpensioen.nl of op mijnpensioenoverzicht.nl.
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Pensioeninformatie (vervolg)
Uw pensioenregeling bij ons voortzetten
Vindt u niet direct een nieuwe baan? Dan kunt u vrijwillig pensioen bij ons blijven opbouwen. Dat is duurder dan
pensioen opbouwen via een werkgever. U betaalt namelijk de hele premie zelf: uw eigen deel én het deel dat uw oude
werkgever voor u betaalde. U vindt meer informatie over vrijwillig pensioen opbouwen én de voorwaarden hiervoor op
pensioenfondspgb.nl. U regelt vrijwillig pensioen opbouwen via mijnpgbpensioen.nl. Dat kan tot 9 maanden nadat u uit
dienst ging.
U kunt kiezen voor een pensioen dat varieert in hoogte.
Dan krijgt u de eerste jaren meer pensioen en daarna minder. Of andersom natuurlijk. U maakt deze keuze als u uw
pensioen aanvraagt.
U kunt eerder of later met pensioen gaan.
Of u kunt gedeeltelijk met pensioen gaan. U maakt deze keuze als u uw pensioen aanvraagt.

Hoe zeker is uw pensioen?
Wij kunnen uw pensioen elk jaar verhogen als we daarvoor genoeg geld hebben. Daarvoor kijken we naar onze
dekkingsgraad: die moet hoger zijn dan 110%. Alleen dan kunnen we uw pensioen verhogen. Dat doen we jaarlijks in
stapjes tot maximaal 2%. De pensioenen bij Pensioenfonds PGB zijn de afgelopen 3 jaar niet verhoogd. De prijzen
stegen in de afgelopen jaren met 1,38% (2017), 0,19% (2016) en 0,71% (2015).
Uw pensioen kan ook worden verlaagd als het financieel tegenzit. Dit doen wij alleen als het echt niet anders kan.
Dit hebben wij gelukkig nog nooit hoeven doen.
Let op: had u een beschikbare premieregeling? Dan is de hoogte van uw pensioen afhankelijk van het
beleggingsrendement. Hoeveel pensioen u later krijgt, is nu dus niet zeker. Dit hangt af van de hoogte van uw
pensioenkapitaal. En van de tarieven voor aankoop van pensioen als u bijna met pensioen gaat. Hebben wij pensioen
voor u ingekocht? Dan verhogen wij uw pensioen als de dekkingsgraad hoog genoeg is.
Wilt u weten hoe uw pensioen is geregeld bij uw (vorige) werkgever?
Vult u dan de naam van uw (vorige) werkgever in op pensioenfondspgb.nl/pensioenregeling. Daar vindt u Laag 1 en
Laag 2 van Pensioen 1-2-3. Daarin leest u op een overzichtelijke manier hoe het zit met uw pensioen. Meer informatie,
zoals het pensioenreglement, vindt u op pensioenfondspgb.nl/meer-informatie.
Bekijk minimaal 1 keer per jaar hoe uw pensioen ervoor staat.
U vindt uw digitale pensioenoverzicht elk jaar uiterlijk eind december in uw postvak op mijnpgbpensioen.nl.
Iedere 5 jaar ontvangt u van ons een brief of e-mail hierover.
Op de beveiligde website mijnpgbpensioen.nl heeft u digitaal toegang tot uw pensioengegevens. U brengt uw pensioen
en dat van uw partner snel in kaart. In nettobedragen en inclusief het pensioen van de overheid (Anw of AOW).
Ook vindt u hier uw persoonlijk pensioenarchief en de digitaal bewaarde pensioenoverzichten.
Gaat u in het buitenland wonen?
Geeft u uw nieuwe adres dan tijdig aan ons door. Verhuist u binnen Nederland? Dan geeft uw gemeente uw verhuizing
aan ons door.

Heeft u vragen over uw pensioen?
Wij helpen u graag. U kunt ons mailen via ks@pensioenfondspgb.nl of bellen op 020 541 82 00.

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk in de pensioenplanner op mijnpgbpensioen.nl of op mijnpensioenoverzicht.nl.
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