Het Pensioen 1-2-3

Meer informatie over uw pensioen bij Nedlloyd Pensioenfonds (NPF)

Geachte deelnemer,
Welkom bij Stichting Nedlloyd Pensioenfonds (NPF). U bent door uw werkgever aangemeld als deelnemer in
de pensioenregeling IDC. Deze pensioenregeling wordt uitgevoerd door NPF. In deze toelichting leest u wat
deze regeling u biedt, maar ook wat er niet geregeld is via NPF.
Wat vindt u in deze toelichting?
De Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. In laag 1 worden alle belangrijke onderdelen van uw
pensioenregeling genoemd. In laag 2 vindt u een uitleg bij alle onderwerpen van laag 1. In laag 3 vindt u alle
details over uw pensioenregeling.
In deze toelichting staat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op Mijn NPF Pensioen
op de website van NPF, www.mijnpensioenoverzicht.nl en www.flexioen.nl. Daarnaast ontvangt u ieder
jaar voor 1 oktober van ons een Uniform Pensioenoverzicht (UPO).
Op de hoogte blijven van uw pensioenkapitaal?
Per post ontvangt u van Robeco Flexioen uw inloggegevens. Log daarmee in op www.flexioen.nl, vul uw
e-mailadres in en kies uw wachtwoord. Op de website ziet u hoeveel premie er is ingelegd, wat het behaalde
rendement is en hoeveel pensioenkapitaal u heeft opgebouwd. In ‘Mijn dossier’ vindt u brieven over uw
kapitaal.
Let op. Alleen door in te loggen op www.flexioen.nl blijft u op de hoogte van uw pensioenkapitaal en uw
beleggingen. Ook als u van werkgever verandert.
Kom in actie als u:
- zelf wilt beleggen. Regel dit voor de 23ste van een maand op www.flexioen.nl.
- uw premie maandelijks direct wilt omzetten in pensioenaanspraken bij NPF. Dit regelt u in de eerste
maand dat u in dienst bent. Daarna kunt u een keer per jaar uw keuze doorgeven.
gebruik dit formulier.
- pensioen van uw oude werkgever(s) mee wilt nemen naar NPF. U moet dit aanvragen bij NPF.
- u samenwoont met uw partner en u een partnerpensioen voor uw partner wilt verzekeren.
- als u naar het buitenland verhuist of in het buitenland trouwt of gaat samenwonen.
Lees hier verder over uw mogelijkheden.
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Wat krijgt u in onze pensioenregeling?
Gaat u met pensioen? Dan ontvangt u
ouderdomspensioen zolang u leeft.
Na uw overlijden krijgen uw partner en
kinderen (tijdelijk) pensioen.

Wordt u arbeidsongeschikt? De opbouw van
uw pensioenkapitaal loopt (gedeeltelijk) door.
U betaalt dan zelf (gedeeltelijk) geen premie
meer.
In het reglement leest u wat u precies krijgt
in onze pensioenregeling.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?
Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen arbeidsongeschiktheidspensioen van NPF.
Informeer bij uw werkgever wat er voor u geregeld is.

Hoe bouwt u pensioen op?
U bouwt op drie manieren pensioen op:
A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid. Lees hierover meer op www.svb.nl.
B. Pensioen via uw werkgever. U bouwt pensioenkapitaal op bij NPF. Lees hiervoor dit overzicht.
C. U kunt ook zelf iets regelen. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.
Uw pensioenregeling is een beschikbare premieregeling. Maandelijks wordt er premie gestort op uw
pensioenbeleggingsrekening. De premie wordt standaard voor u belegd in de beleggingsmix die past
bij uw leeftijd. U bouwt hiermee een pensioenkapitaal op. U heeft ook andere keuzes. Lees hier meer
over uw mogelijkheden.
Met dit pensioenkapitaal koopt u op uw pensioendatum pensioen voor uzelf en eventueel uw partner.
Koopt u pensioen in voor uw partner, dan ontvangt hij of zij dit pensioen na uw overlijden zolang hij
of zij leeft. U kunt een pensioen inkopen bij NPF, maar ook bij de verzekeraar van uw keuze. Meer
informatie vindt u hier.
De premie wordt berekend over uw bruto voltijd jaarsalaris (met een maximum van € 105.075,-) minus
de franchise (€ 13.344 in 2018). De franchise is het deel van uw salaris waarover geen premie wordt
berekend. Zo wordt rekening gehouden met de AOW die u van de overheid krijgt. Verdient u meer dan
€ 105.075,- op voltijds bruto jaarbasis? Dan bouwt u over het meerdere geen pensioen op.
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Welke keuzes heeft u zelf?
U en uw werkgever betalen premie voor
de opbouw van uw pensioenkapitaal. Uw
werkgever houdt uw bijdrage in op uw
salaris. U ziet dit op uw loonstrook.
Verandert u van baan? U kunt uw eerder
opgebouwde pensioen(kapitaal) meenemen
naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Klik
door naar de Pensioenvergelijker.
Wilt u kiezen hoe uw premie wordt gebruikt?
Lees hier wat er mogelijk is.
U heeft meer keuzemogelijkheden,
bijvoorbeeld als u met pensioen gaat. U vindt
ze hier.

Hoe zeker is uw pensioen?
De hoogte van uw pensioen is niet zeker. Pas als u met pensioen gaat, weet u hoeveel pensioen u krijgt
uitgekeerd. Dit hangt af van de premie die u en uw werkgever hebben betaald, het rendement op uw
beleggingen en het tarief van NPF of de verzekeraar die uw pensioen aankoopt.
Als u uw pensioenpremie heeft omgezet in pensioenaanspraken (via directe omzetting) dan is het
belangrijk dat uw pensioen ieder jaar verhoogd wordt.
Stijging van de prijzen
Indexatie
De afgelopen jaren hebben wij uw pensioen als
2017
1,5%			
1,35%
volgt verhoogd:
2016
2015

0,1%			
0,7%			

0,05%
0,35%

Welke kosten maken wij?
Voor de uitvoering van uw pensioenregeling maken wij kosten. Uw werkgever betaalt hiervoor een
opslag op de premie. Alleen voor het beleggen van uw pensioenkapitaal rekent Robeco Flexioen
kosten aan u door. Deze beleggingskosten gaan af van uw pensioenkapitaal. Andere kosten worden
niet doorberekend. In het jaarverslag vindt u meer informatie over de kosten.

Wanneer moet u in actie komen?
Als u van baan verandert. U kunt uw eerder
opgebouwde pensioen meenemen naar
de pensioenuitvoerder van uw nieuwe
werkgever.

Als u naar het buitenland verhuist of in het
buitenland trouwt of gaat samenwonen.

Als u arbeidsongeschikt wordt. Uw
pensioenopbouw gaat gedeeltelijk door. U
betaalt hiervoor zelf gedeeltelijk
geen premie meer.

Als u gebruik wilt maken van een
keuzemogelijkheid. Zie hierboven onder
‘Welke keuzes heeft u zelf?’.

Als u gaat trouwen, samenwonen of een
geregistreerd partnerschap aangaat.

Als u wilt weten hoeveel pensioen en
AOW u krijgt. Ga naar de website
www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Als u en uw partner uit elkaar gaan.

Als u vragen heeft, bekijk dan onze website of
stuur een e-mail naar nedlloyd.pensionfund@
aon.com of bel (010) 448 83 70. Vragen over
uw beleggingen? Ga naar www.flexioen.nl of
bel 020 - 583 10 40.
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Wat krijgt u in onze pensioenregeling?
Via uw werkgever bouwt u pensioenkapitaal op bij NPF. Wanneer u met pensioen gaat, zet u uw
pensioenkapitaal bij NPF om in een ouderdomspensioen en eventueel partnerpensioen. Dit kan ook bij
een verzekeraar.
U ontvangt dit ouderdomspensioen standaard vanaf uw 67ste zolang u leeft. Uw ouderdomspensioen
is een aanvulling op de AOW. Uw AOW ontvangt u van de overheid en gaat in vanaf uw AOW-leeftijd.
Hoe hoog het ouderdomspensioen precies is, kunnen we nu niet zeggen. Dit is pas op uw
pensioendatum bekend. Dat hangt namelijk af van de premie die u en uw werkgever hebben betaald,
het rendement op uw beleggingen en het tarief voor het aankopen van uw pensioen. De tarieven en
condities van NPF vindt u terug in uw pensioendossier op onze website. U vindt een indicatie van uw
ouderdomspensioen op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u ieder jaar ontvangt.
Uw pensioenregeling noemen we een beschikbare premieregeling of premieovereenkomst. Dat wil
zeggen dat de hoogte van de premie bekend is. Hoeveel pensioen daarmee op uw pensioendatum
kan worden gekocht, is niet zeker.
Uw partner ontvangt partnerpensioen vanaf uw overlijden zolang hij of zij leeft. Uw kinderen ontvangen
wezenpensioen tot hun 21ste of 27ste als zij nog studeren en ongehuwd zijn. U vindt een indicatie
van het pensioen dat uw partner en kinderen krijgen bij uw overlijden op uw UPO en op de website
van NPF in uw MijnNPF pensioen, www.mijnpensioenoverzicht.nl. Meer informatie leest u in het
pensioenreglement.
Soms krijgen partners en wezen een uitkering van de overheid uit de Algemene nabestaandenwet
(Anw-uitkering). Uw nabestaande moet dan wel aan de voorwaarden voldoen. Meer informatie vindt u
op www.svb.nl.
U bent in dienst en overlijdt
Overlijdt u tijdens uw dienstverband bij uw werkgever? Dan ontvangt uw partner naast een levenslang
partnerpensioen ook een tijdelijk partnerpensioen. Dit wordt ook wel het ANW-hiaatpensioen
genoemd. Dit is een vast bedrag dat jaarlijks wordt aangepast. In 2018 is dit € 15.166 bruto per jaar.
Uw partner ontvangt dit tijdelijk pensioen tot hij of zij AOW krijgt. Uw kinderen ontvangen eventueel
wezenpensioen. Een eenmaal ingegaan pensioen kan door het bestuur worden verhoogd. Meer
informatie vindt u hier. Uw werkgever betaalt de premie voor het partner- en wezenpensioen.
U bent uit dienst en overlijdt
Let op. Bent u uit dienst wanneer u overlijdt? Dan krijgen uw partner en kinderen minder partner- en
wezenpensioen. De hoogte van het partner- en wezenpensioen is dan afhankelijk van de hoogte van
uw pensioenkapitaal en de tarieven en condities van NPF. Er is geen tijdelijk partnerpensioen meer
voor uw partner verzekerd.
U bent met pensioen en overlijdt
Wilt u dat uw partner ook pensioen krijgt als u overlijdt nadat u met pensioen bent gegaan? Dat kan.
U gebruikt daarvoor een deel van uw pensioenkapitaal. Hiermee koopt u een partnerpensioen. Uw
partner krijgt dit pensioen na uw overlijden zolang uw partner leeft. Hoe hoog dat partnerpensioen
is, kunnen we nu niet zeggen. U vindt een indicatie op uw UPO dat u ieder jaar ontvangt. Kiest u
hiervoor? Dan krijgt u wel een lager ouderdomspensioen. Deze keuze maakt u als u met pensioen
gaat.
Let op. Dit partnerpensioen is alleen voor de partner of eventuele ex-partners die u heeft wanneer u
met pensioen gaat. Krijgt u een nieuwe partner nadat u met pensioen bent, dan heeft hij of zij geen
recht op partnerpensioen wanneer u overlijdt.
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Wordt u arbeidsongeschikt? De opbouw van uw pensioenkapitaal gaat dan (gedeeltelijk) door. U betaalt
hiervoor zelf (gedeeltelijk) geen premie. NPF betaalt namelijk de (gedeeltelijke) premie voor uw pensioen.
Hoeveel pensioen u opbouwt, hangt af van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent. In laag 3 leest u
hoeveel pensioen u nog opbouwt als u arbeidsongeschikt wordt.
In het pensioenreglement leest u wat er precies voor u geregeld is.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?
Wordt u arbeidsongeschikt? Dan ontvangt u geen arbeidsongeschiktheidspensioen van NPF. Vraag uw
werkgever wat er voor u geregeld is. Mogelijk krijgt u een uitkering van de overheid. Dit is geregeld in de
WIA en heet een WGA- of IVA-uitkering. U leest hier meer over op www.uwv.nl.

Hoe bouwt u pensioen op?
U bouwt op drie manieren pensioen op:
A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid
Ieder jaar dat u woont of werkt in Nederland bouwt u AOW op. Op welke leeftijd u AOW krijgt, hangt af
van uw leeftijd. De AOW-leeftijd stijgt namelijk de komende jaren. Ook de hoogte is niet voor iedereen
gelijk. De AOW-bedragen worden ieder jaar aangepast. Meer informatie vindt u op www.svb.nl. Op
www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u uw totale pensioen, inclusief AOW van de overheid.
B. Pensioen via uw werkgever
Hoeveel pensioenkapitaal u heeft opgebouwd via uw werkgever ziet u op www.flexioen.nl.
U krijgt ieder jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van NPF. Voor een overzicht van uw totale
pensioen kijkt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl. U ziet daar ook de pensioenen die u bij andere
werkgevers heeft opgebouwd en de AOW van de overheid.
C. Pensioen dat u zelf regelt
U kunt ook zelf iets regelen. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen. Of dat nodig is, hangt af
van uw persoonlijke situatie. Een financieel adviseur kan u helpen. Meer informatie vindt u op
www.nibud.nl, de pensioenschijf van vijf.
Uw pensioenregeling is een beschikbare premieregeling. Maandelijks wordt er premie ingelegd voor uw
pensioen. De premie wordt belegd. Dit leidt tot een pensioenkapitaal op uw pensioendatum. U koopt
met het pensioenkapitaal een ouderdomspensioen voor uzelf en als u dat wilt een partnerpensioen.
Uw partner ontvangt dit pensioen wanneer u overlijdt.
Standaard: Life Cycle Beleggingsmix
Wij beleggen uw pensioenpremie bij Robeco Flexioen standaard in een beleggingsmix die past bij uw
leeftijd. De beleggingsmix is op maat gemaakt door NPF. Bent u bijna 67? Dan is het niet verstandig
om nog veel risico te lopen met uw pensioen. Wij beleggen daarom met minder risico als uw
pensioendatum dichterbij komt. Dit noemen wij beleggen volgens Life Cycle. U hoeft hier niets voor te
doen: uw pensioenpremie wordt automatisch op deze manier voor u belegd.
Hier ziet u de opbouw van de Life Cycle beleggingsmix.
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Hoe bouwt u pensioen op?
U kunt er ook voor kiezen om uw pensioenpremie op een andere manier te gebruiken:
Zelf beleggen: eigen beheer
U kunt ook zelf beslissen hoe u uw pensioenpremie wilt beleggen. U kiest dan voor beleggen in Eigen
Beheer. U bent zelf verantwoordelijk voor de samenstelling van uw beleggingen.
Wilt u zelf beleggen? Log dan in op www.flexioen.nl. Daar ziet u in welke beleggingsfondsen u kunt
beleggen en wat de kosten per beleggingsfonds zijn. Voordat u zelf kunt beleggen, willen wij zeker
weten dat u begrijpt wat deze mogelijkheid inhoudt. U moet daarom eerst enkele vragen invullen op
de website, voordat u de keuze definitief kunt maken. De inloggegevens ontvangt u per post.
Directe omzetting
U kunt er ook voor kiezen om uw premie direct om te zetten in pensioenaanspraken bij NPF. U koopt
dan voor uw premie een ouderdomspensioen, partner- en wezenpensioen in. De tarieven en condities
van NPF voor de inkoop van pensioen vindt u in uw pensioendossier op onze website. U kunt dit
ingekochte pensioen daarna niet terug omzetten in pensioenkapitaal.
Kiest u voor directe omzetting van uw premie? Gebruikt u dan dit formulier. Wilt u uw eerder
opgebouwd pensioenkapitaal bij Robeco Flexioen omzetten? Gebruik dan dit formulier. Het bestuur
van NPF bepaalt jaarlijks of en in hoeverre deze pensioenen verhoogd kunnen worden.
De pensioengrondslag
De premie wordt berekend over uw bruto
voltijd jaarsalaris minus de franchise
(€ 13.344 in 2018). De franchise is het deel
van uw salaris waarover geen premie wordt
berekend omdat u straks ook AOW krijgt. Het
salaris dat meetelt voor uw pensioenopbouw
is uw vaste salaris inclusief vakantietoeslag en
eventuele dertiende maand.
Verdient u meer dan € 105.075 per jaar op
basis van voltijd? Dan bouwt u alleen pensioen
op over uw voltijd bruto jaarsalaris tot dit
bedrag. Wilt u ook pensioen opbouwen over
uw salaris boven € 105.075? Dan moet u zelf
iets regelen buiten NPF. Misschien heeft uw
werkgever iets geregeld. Bespreek dit anders
met uw financieel adviseur.

De hoogte van de premie hangt af van uw
leeftijd aan het begin van een maand:
Uw leeftijd
tot 20 jaar
20 t/m 24 jaar
25 t/m 29 jaar
30 t/m 34 jaar
35 t/m 39 jaar
40 t/m 44 jaar
45 t/m 49 jaar
50 t/m 54 jaar
55 t/m 59 jaar
60 t/m 64 jaar
65 t/m 67 jaar

Premie
6,90%
7,70%
8,90%
10,40%
12,00%
14,00%
16,30%
19,00%
22,30%
26,50%
30,60%

Zo wordt de premie berekend:
Stel, uw salaris is € 40.000, u werkt gedeeltelijk voor 50% en u bent 37 jaar.
De premie is: (voltijd salaris minus franchise) x parttimegraad x premie (€ 40.000 -/€ 13.344) X 50% X 12% = € 1.599,36 per jaar. Per maand is dit € 133,28.
De premie wordt aan het eind van een maand belegd, binnen tien werkdagen nadat uw werkgever de
premie aan NPF heeft overgemaakt. Uw werkgever maakt rond het moment van de salarisbetaling de
premie over aan NPF. Geeft uw werkgever verkeerde informatie aan ons door? Dan volgt de correctie
in de eerstvolgende maand op basis van de beleggingskeuzes van die maand.
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Premieverdeling tussen werkgever en werknemer
U en uw werkgever betalen premie voor de opbouw van uw pensioenkapitaal. De hoogte van de premie
hangt af van uw salaris en uw leeftijd. Uw werkgever houdt uw bijdrage in op uw salaris. Hoe hoog uw
eigen bijdrage is, kunt u terugvinden in uw arbeidsvoorwaarden. Hoeveel premie u precies betaalt ziet u
terug op uw loonstrook. De premie wordt belegd om uw pensioenkapitaal op te bouwen. Uw werkgever
betaalt de premie voor partner- en wezenpensioen (indien u overlijdt voor uw pensioendatum).

Welke keuzes heeft u zelf?
Waardeoverdracht
Verandert u van baan? U kunt uw eerder opgebouwde pensioenkapitaal (of pensioenaanspraken)
meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dat heet waardeoverdracht. Dit kan gunstig
zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of als u al uw pensioen bij één
uitvoerder wilt hebben. Geef dit dan door nadat u in uw nieuwe baan bent begonnen aan uw nieuwe
pensioenuitvoerder.
Gaat u uit dienst?
Als u niet kiest voor waardeoverdracht dan blijft uw pensioenkapitaal bij Robeco Flexioen. Er wordt
geen premie meer gestort. Wel worden rendementen bijgeschreven, positief en negatief. U kunt bij
uw uitdiensttreding (of erna) kiezen om tussentijds uw gehele pensioenkapitaal om te zetten naar een
ouderdoms- en partnerpensioen. U vraagt dit na uw uitdiensttreding aan met dit formulier. Jaarlijks
besluit het bestuur van NPF of en in hoeverre de ingekochte pensioenaanspraken verhoogd kunnen
worden. Meer informatie vindt u hier. Let op. Als u uit dienst bent, krijgen uw partner en wezen minder
pensioen als u overlijdt. Lees hier verder.
Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Klik door naar de Pensioenvergelijker.
Beleggingskeuze
Wij beleggen uw pensioenpremie bij Robeco Flexioen standaard in een beleggingsmix die past bij
uw leeftijd. Dit noemen wij beleggen volgens Life Cycle. Uw pensioenpremie wordt automatisch op
deze manier voor u belegd. Wilt u liever zelf beleggen? Dan kiest u voor eigen beheer. Dit brengt meer
beleggingsrisico’s met zich mee. U kunt een keer per jaar kiezen uw premie direct om te zetten in
pensioen bij NPF. Lees hier verder over uw mogelijkheden.
Met pensioen
Gaat u met pensioen, dan heeft u een aantal mogelijkheden. U kunt:
• pensioen inkopen bij NPF of bij de verzekeraar van uw keuze.
• voor uw 67ste (gedeeltelijk) met pensioen gaan. Uw pensioen wordt daardoor lager. U kunt alleen
gedeeltelijk met pensioen gaan als u bij uw werkgever nog in dienst bent.
• wel of geen pensioen regelen voor uw partner.
• eerst een hoger ouderdomspensioen krijgen, dan lager. Of andersom. Uw keuze heeft geen gevolgen
voor de hoogte van het partnerpensioen.
• kiezen voor variabel pensioen. Met een variabel pensioen gebruikt u niet in één keer uw volledige
opgebouwde pensioenkapitaal om een pensioen aan te kopen maar u blijft hiermee beleggen na
uw pensioendatum. Uw pensioen kan hierdoor ieder jaar hoger (maar ook lager) uitvallen dan bij een
gegarandeerd pensioen. Of u voor variabel pensioen kunt kiezen, is afhankelijk van de
pensioenuitvoerder waar u uw pensioenuitkering aankoopt.
Meer informatie vindt u hier. Geef uw keuze op tijd door aan NPF.
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Hoe zeker is uw pensioen?
De hoogte van uw pensioen is niet zeker. Pas als u met pensioen gaat, weet u hoeveel pensioen u
krijgt uitgekeerd. Dit hangt af van het rendement op uw beleggingen, de premie die u en uw werkgever
hebben betaald en het tarief voor het aankopen van uw pensioen. NPF of de verzekeraar van uw
keuze berekent het tarief op basis van de rente, de levensverwachting en de kosten die ze maken. De
tarieven en condities van NPF vindt u terug in uw pensioendossier op onze website.
Als u uw pensioenpremie heeft omgezet in pensioenaanspraken (via directe omzetting) dan is het
belangrijk dat uw pensioen ieder jaar verhoogd wordt.
Stijging van de prijzen
Indexatie
In de tabel hiernaast ziet u hoe wij de afgelopen jaren
2017
1,5%			
1,35%
uw pensioen hebben verhoogd.
Wij verwachten dat wij in de komende jaren
uw pensioen niet hoeven te verlagen.

2016
2015
2014
2013

0,1%			
0,7%			
1,0%
2,9%

0,05%
0,35%
0,0%
0,0%

Welke kosten maken wij?
Voor het beleggen van uw pensioenkapitaal rekent Robeco Flexioen kosten. Deze beleggingskosten
gaan af van uw pensioenkapitaal. Belegt u in de Life Cycle mix, dan zijn de kosten afhankelijk van uw
leeftijd. De kosten worden jaarlijks ingehouden op uw pensioenkapitaal. Kiest u voor Eigen beheer
dan zijn de kosten afhankelijk van de beleggingsfondsen die u kiest. Voor sommige niet-Robeco
beleggingsfondsen betaalt u aan- en verkoopkosten. Andere kosten, zoals de uitvoeringskosten en
het aanhouden van de beleggingsrekening worden niet aan u doorberekend. Meer informatie over de
kosten vindt u op www.flexioen.nl.
Voor de uitvoering van uw pensioenregeling maakt NPF kosten. De werkgever betaalt een opslag op
de premie als vergoeding voor de uitvoeringskosten. Op onze website en in het jaarverslag vindt u
meer informatie over de kosten van de pensioenregeling.

Wanneer moet u in actie komen?
Waardeoverdracht
Als u van baan verandert en u wilt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar
de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Geef dit door aan uw nieuwe pensioenuitvoerder.
Trouwen, samenwonen of geregistreerd partnerschap
Trouwen en geregistreerd partnerschap zijn voor uw pensioen hetzelfde. Kijk in Mijn NPF Pensioen
of op uw UPO wat er voor uw partner en kinderen geregeld is als u overlijdt. Is dit niet genoeg? Zorg
dan zelf voor extra pensioen.
Woont u samen? Voor NPF is uw partner degene met wie u voor pensioeningang een
samenlevingsovereenkomst heeft gesloten bij de notaris waarin u elkaar aanwijst als begunstigde van
het partnerpensioen. Ook moet u allebei op hetzelfde adres wonen. Een kopie van de notariële akte
moet u ons toesturen. Ons adres vindt u hier. Alle voorwaarden waaraan u en uw partner moeten
voldoen, leest u in het pensioenreglement.
Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
Als u arbeidsongeschikt wordt, geeft uw werkgever dit aan ons door. De opbouw van uw
pensioenkapitaal gaat gedeeltelijk door. U betaalt zelf (gedeeltelijk) geen premie meer. Wordt u meer
of minder arbeidsongeschikt, dan heeft dat gevolgen voor uw pensioenopbouw. Geef daarom op tijd
door als uw WIA-uitkering verandert. U stuurt daarvoor een kopie van de nieuwe beschikking die u
van UWV heeft gekregen aan ons door. Ons adres vindt u hier.
Vragen? Bel 010 448 83 70 of mail nedlloyd.pensionfund@aon.com. Bekijk uw totale pensioen op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
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Echtscheiding, beëindiging geregistreerd partnerschap of beëindiging samenwonen
Verdeling van uw ouderdomspensioen
Gaat u scheiden of eindigt uw geregistreerd partnerschap? Dan heeft uw ex-partner recht op de helft
van het pensioenkapitaal dat u tijdens uw huwelijk of partnerschap opbouwde. Daarnaast wordt een
deel van uw opgebouwde pensioenkapitaal gebruikt om een ‘bijzonder partnerpensioen’ in te kopen
voor uw ex-partner. Hieronder leest u meer hierover.
Heeft u andere afspraken gemaakt en zijn die vastgelegd in een echtscheidingsconvenant? Stuurt u
ons dan binnen twee jaar een kopie toe van uw convenant. Ontvangen wij niets? Dan krijgt uw expartner zijn of haar deel van uw pensioen uitgekeerd wanneer u met pensioen gaat. NPF kan hiervoor
kosten in rekening brengen. Woont u samen? Dan heeft uw ex-partner geen recht op de helft van uw
pensioenkapitaal. U kunt daar zelf samen afspraken over maken. Leg deze vast in een convenant of een
notariële akte. Stuur een kopie aan ons op. Ons adres vindt u hier.
Verdeling van het partnerpensioen
Als u gaat scheiden, wordt een deel van het pensioenkapitaal afgesplitst dat toereikend is voor de
aankoop van een bijzonder partnerpensioen. Meer informatie over deze afsplitsing, leest u in het
pensioenreglement. Wilt u dit niet? Maak dan goede afspraken en leg deze vast in een convenant of
een notariële akte. Stuur een kopie daarvan aan ons op. Ons adres vindt u hier.
Verhuizen naar het buitenland
Als u naar het buitenland verhuist, krijgen wij uw gegevens over adres en persoonlijke situatie niet meer
automatisch door van de gemeente. Geef daarom aan ons door als u:
• verhuist naar het buitenland of daar opnieuw verhuist;
• gaat trouwen of samenwonen in het buitenland. Stuur ons een kopie van de officiële documenten;
• u en uw partner uit elkaar gaan.

Welke keuzes heeft u zelf?
Zelf beleggen
Standaard beleggen wij uw pensioenpremie bij Robeco Flexioen in een beleggingsmix die past bij uw
leeftijd. Dit noemen wij beleggen volgens Life Cycle. Beslist u liever zelf hoe u uw premie wilt beleggen?
Kies dan voor eigen beheer. Log daarvoor in op www.flexioen.nl.
Premie tussentijds direct omzetten in pensioen bij NPF
U kunt er ook voor kiezen om uw premie niet bij Robeco Flexioen te beleggen maar maandelijks direct
om te zetten in pensioen bij NPF. U loopt zo zelf individueel minder beleggingsrisico. Een keer per jaar
kunt u voor 15 januari deze keuze maken. Komt u net in dienst? Dan kunt u hier ook de eerste maand
voor kiezen. U gebruikt daarvoor dit formulier.
Wilt u ook uw opgebouwde pensioenkapitaal (gedeeltelijk) omzetten in pensioen bij NPF? Geef dan
voor de 15e van een maand uw verzoek door. U vraagt dit aan met dit formulier.
Let op. U kunt dit pensioen daarna niet terug omzetten in pensioenkapitaal.

Vragen? Bel 010 448 83 70 of mail nedlloyd.pensionfund@aon.com. Bekijk uw totale pensioen op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
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Met pensioen
Gaat u met pensioen, dan heeft u een aantal mogelijkheden. U kunt:
• pensioen inkopen bij NPF of bij de verzekeraar van uw keuze.
• voor uw 67ste (gedeeltelijk) met pensioen gaan. Uw pensioen wordt daardoor lager. U kunt alleen
gedeeltelijk met pensioen gaan als u bij uw werkgever nog in dienst bent.
• wel of geen pensioen regelen voor uw partner.
• eerst een hoger ouderdomspensioen krijgen, dan lager. Of andersom. Uw keuze heeft geen gevolgen
voor de hoogte van het partnerpensioen.
• kiezen voor variabel pensioen. Met een variabel pensioen gebruikt u niet in één keer uw volledige
opgebouwde pensioenkapitaal om een pensioen aan te kopen maar u blijft hiermee beleggen na
uw pensioendatum. Uw pensioen kan hierdoor ieder jaar hoger (maar ook lager) uitvallen dan bij een
gegarandeerd pensioen. Of u voor variabel pensioen kunt kiezen, is afhankelijk van de
pensioenuitvoerder waar u uw pensioenuitkering aankoopt.
Meer informatie vindt u hier. Geef uw keuze op tijd door aan NPF. Doe dit zes maanden voordat u met
pensioen wilt gaan. Wilt u gedeeltelijk met pensioen? Overleg dan eerst met uw werkgever.
Mijnpensioenoverzicht.nl
Wilt u weten hoeveel pensioen en AOW u krijgt? Ga naar www.mijnpensioenoverzicht.nl.
Als u vragen heeft over uw pensioenregeling
Vragen over uw pensioen? Stuur een e-mail naar nedlloyd.pensionfund@aon.com of
bel (010) 448 83 70.
Vragen over uw pensioenkapitaal en uw beleggingen? Stuur een e-mail naar
service@robeco-flexioen.nl of bel 020 - 583 10 40.
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1. Pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid:
bij een mate van                         gaat uw pensioenopbouw
arbeidsongeschiktheid van         door voor
minder dan 35%                                           0%
van 35 tot 45%                                          40%
van 45 tot 55%                                          50%
van 55 tot 65%                                          60%
van 65 tot 80%                                          72,5%
van 80 tot 100%                                        100%
2. Overzicht Life Cycle beleggingsmix:

3. Documenten:
- Pensioenreglement
- Statuten
- Jaarverslag
- Klachtenreglement
- Verklaring beleggingsbeginselen
- Formulier directe omzetting
4.

Adresgegevens:
Stichting Nedlloyd Pensioenfonds
p/a Aon
Afdeling Pensioenadministratie
Postbus 518
3000 AM Rotterdam
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