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Veranderingen in het
pensioenreglement
Sociale partners bepalen de inhoud van onze pensioenregeling.
Zij hebben de pensioenregeling aangepast. Zo is de pensioen
richtleeftijd met een jaar verhoogd. Dit is gedaan omdat de wet is
veranderd. De nieuwe pensioenrichtleeftijd wordt 68 jaar.
Dit is niet gelijk aan je AOW-leeftijd. Je kunt nog steeds op je
AOW-leeftijd met pensioen.

Per 1 januari gaat de franchise omlaag

Wat verandert er nu voor jou?

• Dit rekenen we om naar de nieuwe

naar € 15.035. Dat komt door een

De aanvraagformulieren voor je

pensioenleeftijd. Je verliest hierdoor

eenmalige verlaging van € 690. Dit is

pensioen sturen we nog steeds voor je

geen pensioenrechten. Je krijgt een

afgesproken in het cao overleg.

AOW-leeftijd naar je toe.

jaar later pensioen, maar wel een

Daarnaast verandert de franchise mee

Dit gaat er wel veranderen:

hoger pensioen. Als je eerder met

met de lonen. Door de loonstijging

• Het pensioen dat je opbouwt vanaf

pensioen wil, dan rekenen we het

ging de franchise weer iets omhoog.

1 januari 2018, keren we uit vanaf

De franchise is dat deel van je salaris

je 68 .

waarover je geen pensioen opbouwt.
Een lagere franchise betekent dat je dus
over een groter deel van je salaris
pensioen opbouwt.

e

• Je kunt nog steeds eerder of later
met pensioen.
• Het pensioen dat je tot 31 december

weer terug.
• Door de lagere franchise ga je iets
meer pensioenpremie betalen.
Een groot deel van de premie
wordt betaald door je werkgever.

2017 hebt opgebouwd, behoudt
dezelfde waarde.

Wat het precíes voor jou persoonlijk
betekent? Dat laten we je in 2018
weten.

Wist je dat…

…scheiden gevolgen
heeft voor je pensioen?

Hoe deed ons
fonds het in 2016?
Hoeveel werknemers heeft ons fonds
eigenlijk die pensioenpremie betalen?
En hoeveel mensen ontvangen een

Als je gaat scheiden, maak je afspraken over je pensioen.

pensioenuitkering van ons fonds? Wat
gebeurde er op het gebied van wet- en
regelgeving? Je leest er alles over in ons

Je ex-partner krijgt een deel van je

of huwelijkse voorwaarden te

jaarverslag 2016. Op onze website onder

ouderdomspensioen

staan. Doe je dat niet, dan gelden

Downloads vind je het jaarverslag.

Het gaat dan om het ouderdoms

de afspraken zoals we die in de

pensioen dat je hebt opgebouwd

alinea hierboven uitlegden.

tijdens je huwelijk of geregistreerd
partnerschap. Ook heeft hij/zij

Informeer ons over je scheiding

recht op bijzonder partner

Woon je in het buitenland? Meld

pensioen. Dit is het partner

je partner dan af bij ons pensioen-

pensioen dat is opgebouwd totdat

fonds. Stuur ons ook een kopie van

jullie uit elkaar gaan.

je huwelijkse voorwaarden of
echtscheidingsconvenant.

Je kunt hier andere afspraken
over maken

Woon je in Nederland? Dan hoef

Ook over het bijzonder partner-

je je partner niet af te melden.

pensioen. Deze afspraken komen

Dat krijgen wij automatisch door

dan in je echtscheidingsconvenant

van de gemeente waarin je woont.

Nieuwe pensioenuitvoerder
De administratie van de pensioenen gaat verhuizen.
Nu verzorgt Syntrus Achmea dat nog.
Vanaf 1 januari 2018 gaat AZL dit doen. De komende
tijd maken we hier meer over bekend. Voor jou en je
pensioenopbouw of pensioenuitkering verandert er
niets, behalve andere contactgegevens van het fonds.

Berichtenbox/digitaal fonds

Heb je je Berichtenbox geactiveerd?
Je persoonlijke pensioenpost
sturen we zoveel mogelijk
naar je Berichtenbox. Dat is
overzichtelijk voor jou en goed
voor het milieu. Wat is het ook
alweer en hoe werkt het?

De Berichtenbox is je persoonlijke,
digitale brievenbus van de overheid

Berichtenbox te krijgen, zet je de vink

Het UWV, de Belastingdienst en

middelen. Je ziet direct je digitale post.

gemeentes bijvoorbeeld sturen er

Je kunt het zelf bewaren of

persoonlijke post voor je naar toe.

verwijderen.

En ons pensioenfonds vanaf dit jaar

Je wilt je post niet in Berichtenbox

dus ook.

onvangen? Dan hoef je niets te doen.

aan bij het Pensioenfonds Levens

We blijven het dan op papier aan je

Zo werkt het

sturen.

Je logt in met je DigiD op

Volg ons op
Social Media!

mijn.overheid.nl. Daarna kun je je

Meer informatie over het gebruik

persoonlijke gegevens controleren

van de Berichtenbox lees je op onze

en bijwerken. Om ook onze post in je

website en op mijn.overheid.nl.

Heb je vragen?
Of wil je meer weten over één van de
onderwerpen in deze nieuwsbrief? Kijk op:

Volg ons op Social Media!

pensioenlevensmiddelen.nl.

Check onze Facebookpagina

Of neem contact op met het Klant Contact Center.

(Pensioenfonds Levensmiddelen)

Onze medewerkers staan je graag elke werkdag

en ons Twitteraccount

te woord van 8.00 tot 18.00 uur.

(@Uwpensioen).
Je vindt er nieuws rondom je

Telefoon 088 – 008 40 04 (lokaal tarief)

pensioen, handige weetjes en

Postbus 3183, 3502 GD Utrecht

tips & trucs.

E-mail info@pensioenlevensmiddelen.nl

