Wanneer kunt u
met pensioen
Er is nogal wat verwarring over het moment dat u met pensioen kunt.
Zo is er de AOW-leeftijd en de pensioenleeftijd die het pensioenfonds
hanteert. Maar daarnaast kunt u ook nog diverse keuzes maken.
We zetten het voor u op een rijtje.
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De pensioenleeftijd voor het pensioen dat u bij ons opbouwt is vastgesteld op
67 jaar, dit staat zo in het pensioenreglement. Daarnaast is er de AOW-leeftijd,
die is niet voor iedereen gelijk maar hangt af van uw geboortejaar. In principe
eindigt uw arbeidsovereenkomst met IFF op de AOW-leeftijd. Maar u kunt er
ook voor kiezen om eerder of later met pensioen te gaan.
Later met pensioen
In plaats van met pensioen te gaan op uw AOW-leeftijd kunt u – in overleg met
uw werkgever – ook later met pensioen. Dit kan tot uiterlijk vijf jaar na uw
AOW-leeftijd. Als u later met pensioen gaat, wordt uw pensioen hoger.
Eerder met pensioen
U kunt er ook voor kiezen om uw pensioen eerder in te laten gaan. Dat kan
op z’n vroegst vanaf de eerste dag van de maand waarin u 55 wordt.
Dit heeft wel tot gevolg dat uw pensioen lager wordt. U bouwt namelijk
minder lang pensioen op en het pensioenfonds moet uw pensioen langer
uitkeren. Houd er ook rekening mee dat uw AOW later ingaat dan uw vervroegde pensioen. En dat u voor uw AOW-leeftijd mogelijk meer loonheffing
over uw pensioenuitkering betaalt.
Deeltijdpensioen
U kunt ook kiezen voor een deeltijdpensioen, ook dit is mogelijk vanaf uw
55ste. U blijft dan nog in deeltijd werken en ontvangt voor het andere deel
alvast een deel van uw pensioen. Uw pensioen wordt wel lager als u met
deeltijdpensioen gaat.
Lees verder op pagina 3
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Verslag van het eerste
Pensioencafé
Wat doet een
sleutelfunctiehouder

Nieuw op mijnpensioen
overzicht.nl: Wat als het
mee- of tegenzit?

1

Op 12, 19 en 26 september heeft HR samen met het IFF Pensioenfonds en Lifesight voor het eerst het
Pensioencafé gehouden. Een speciale bijeenkomst om u te informeren over de keuzes die u vanaf uw
55ste kunt maken over uw pensioen. Op pagina 1 van deze Pensioen Update zijn deze keuzes beschreven.

‘Ik wist niet dat ik
zoveel keuzes had’
De bijeenkomst was op 12 en 19 september in Tilburg en
op 26 september in Hilversum. Meer dan 30% van de
uitgenodigde 55-plussers is bij het Pensioencafé geweest
en was erg enthousiast. Een selectie van de reacties: ‘Ik wist
niet dat ik zoveel keuzes had. Goed dat jullie dit hebben
georganiseerd. Wel jammer dat er niet meer collega’s zijn.
Dit is nuttige informatie voor iedereen.’
Ook hebben wij verteld welke keuzes u hebt als u met
pensioen gaat, zoals in het begin een hogere uitkering en
later een lagere of juist andersom. En u moet beslissen of u
een deel van uw ouderdomspensioen wilt omzetten in een
partnerpensioen en zo ja, welk deel. Hierover vindt u op

Welke belasting betaal je als je met
deeltijdpensioen gaat en wat als je dat niet doet?
U betaalt inkomstenbelasting over uw pensioen
uitkering. Het pensioenfonds houdt de belasting direct
in. Hoeveel belasting u over uw deeltijdpensioen gaat
betalen, hangt ervan af of u al wel of niet uw AOWleeftijd heeft bereikt. Als u uw AOW-leeftijd bereikt,
betaalt u geen AOW-premies meer. De belasting die
u betaalt wordt dan lager. Dat geldt voor een inkomen
tot € 34.301,– (bedrag 2019). Op de site van de
Belastingdienst staat een overzicht van alle tarieven.
Wordt pensioen ook uitbetaald
over de ploegentoeslag?
De ploegentoeslag is onderdeel van uw salaris.
U bouwt pensioen op over uw salaris, het vakantiegeld,
uw 13e maand en de volgende toeslagen: ploegen

2

NOVEMBER 2019

de website meer informatie (www.iffpensioenfonds.nl/
keuzes-voor-uw-pensioen).
De vertegenwoordiger van Lifesight (de PPI die de
pensioenopbouw boven de grens van € 63.523,– verzorgt)
gaf een demo van de Lifesight-portal en vertelde over dat
deel van de pensioenregeling. Deze regeling kent dezelfde
keuzes als de regeling bij het pensioenfonds. Bij Lifesight
moet u echter ook beslissen wat u met het vrijgekomen
geld gaat doen.
De vragen die vaak tijdens het Pensioencafé zijn gesteld,
vindt u hieronder terug.

toeslag, afbouw part-time, toeslagen wisseldiensten,
toeslagen ADV en salaristoeslagen.
Kan ik extra pensioen opbouwen bij
IFF pensioenfonds of Lifesight?
U kunt bij IFF Pensioenfonds of Lifesight geen extra
pensioen opbouwen. U kunt wel zelf iets regelen bij
bijvoorbeeld een bank of verzekeraar met een bank
spaarproduct of een lijfrente. Of u kunt uw hypotheek
aflossen. Iedere financiële situatie is uniek en u kunt
het best contact opnemen met een financieel adviseur
om te kijken wat u voor een goede oplossing is om
extra pensioen op te bouwen.
Als ik jonger ben dan 55 mag ik dan
deelnemen aan het Pensioencafé?
Uiteraard mogen alle medewerkers deelnemen aan
het volgende Pensioencafé.
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Wat doet een
sleutelfunctiehouder?
In de vorige IFF Update werd de sleutelfunctiehouder
even vluchtig genoemd. Een nieuw begrip in het
pensioenlandschap, dat we graag uitleggen.
De sleutelfunctiehouder is een extra toezichtrol om ervoor
te zorgen dat besturen van pensioenfondsen hun werk
goed doen. Dat geldt voor drie aandachtsgebieden:
• integer en efficiënt werken (Audit),
• zicht hebben op alle risico’s die het pensioenfonds
loopt (Risicobeheer),
• betrouwbaar en adequaat berekenen van alle
pensioenverplichtingen (Actuarieel).
Sleutelfunctiehouder controleert
De sleutelfunctiehouders hebben een controlerende
taak voor hun sleutelfunctie. Zij moeten hun taak op een
objectieve, eerlijke en onafhankelijke manier kunnen
vervullen. De sleutelfunctiehouder rapporteert aan het
bestuur. En als de sleutelfunctiehouder van mening is dat
het bestuur niet voldoende maatregelen neemt of er te
lang over doet, moet de sleutelfunctiehouder dit melden bij
De Nederlandsche Bank (DNB). Alle sleutelfunctiehouders
moeten geschikt en betrouwbaar zijn voor het vervullen
van deze functie. DNB toetst daarop.

Wettelijke verplichting
Het aanstellen van drie sleutelfunctiehouders voor deze
drie sleutelfuncties (Audit, Risicomanagement en
Actuarieel) is een verplichting die voorkomt uit een nieuwe
Europese richtlijn (IORP II). Hierin staan allerlei eisen hoe
bestuurders een pensioenfonds moeten besturen.
Meer toezichthouders
Het toezicht op het gehele bestuur, inclusief de sleutel
functiehouders, is ondergebracht bij het Verantwoordings
orgaan en de Visitatiecommissie. Daarnaast is er ook
wettelijk extern toezicht door onder andere de accountant,
DNB en Autoriteit Financiële Markten (AFM).
Kortom: het toezicht op het bestuur van een pensioenfonds was in Nederland al bij verschillende partijen
neergelegd. Nu komt daar de sleutelfunctiehouder bij.

Vervolg van pagina 1

Bespreek de gewenste start van uw pensioen ruim op tijd met
uw werkgever. Zo’n beslissing gaat altijd in overleg.
Uw AOW-leeftijd
In juli 2019 is bekend geworden dat de AOW-leeftijd (de leeftijd waarop u vanuit de overheid uw AOW-uitkering
ontvangt) de komende jaren minder hard stijgt dan eerder gepland. Uw AOW-leeftijd en standaard pensioen
leeftijd van 67 kunnen dus van elkaar verschillen. U kunt dit zelf beter op elkaar laten aansluiten met de keuzes
die het pensioenfonds biedt. Op de site www.svb.nl/int/nl/aow/ kunt u uw AOW-leeftijd checken.
Er zijn drie standaardsituaties mogelijk:
1. AOW eerder dan pensioenleeftijd van 67
Uw dienstverband eindigt omdat u AOW ontvangt. U ontvangt dan geen salaris meer. U ontvangt nog geen
pensioen van ons. Als u ook uw pensioen wilt laten ingaan, dan moet u dat bij ons aanvragen.
2.	AOW en standaard pensioenleeftijd zijn gelijk
Uw AOW en standaard pensioenleeftijd zijn gelijk. U ontvangt uw pensioen en uw AOW tegelijkertijd.
3.	AOW later dan pensioenleeftijd van 67
De pensioenleeftijd van 67 ligt voor uw AOW-leeftijd. U kunt met pensioen, maar ontvangt dan nog geen AOW.
Meer keuzes dan u denkt
Zoals u leest hebt u verschillende keuzes en zijn er verschillende situaties mogelijk. Wilt u meer informatie?
Neem dan contact met ons op via 020 426 63 60 of iffpensioenfonds@blueskygroup.nl.
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Verwacht eindresultaat

€ 1.920
Als het u tegenzit
ontvangt u minder

netto per maand

Als het u meezit
ontvangt u meer

€ 1.590

€ 1.980

netto per maand

netto per maand

U heeft nu opgebouwd

€ 950
Nieuw op mijnpensioenoverzicht.nl:

Wat als het mee- of tegenzit?
Als u toevallig na 1 oktober 2019 hebt ingelogd op
www.mijnpensioenoverzicht.nl, hebt u de nieuwste
aanvulling ‘Wat als het mee- of tegenzit’ in uw
pensioenoverzicht misschien al gezien. Dit is vorm
gegeven in drie pijlen. Wat geven deze pijlen aan?
Inschatting van uw totale pensioen
De drie pijlen laten een inschatting zien van uw totale
pensioen, inclusief de AOW, bij toekomstige mee- of
tegenvallers. In de getoonde pensioenbedragen is al
rekening gehouden met een mogelijke stijging van de
prijzen. Nu kunt u voor € 12,– nog zes broden van € 2,–
kopen. Over tien jaar kost een brood wellicht € 3,–. Dan
kunt u er nog maar vier kopen. De pijlen geven dus de
verwachte koopkracht van uw pensioen aan. Het is een
ander bedrag dan dat u straks ontvangt.
Wat zorgt ervoor dat het mee- of tegenzit?
De rente kan stijgen of dalen, de beleggingen kunnen hoge
rendementen hebben of juist niet. De prijzen kunnen hard
stijgen of misschien juist dalen. Dit heeft allemaal invloed
op de hoogte van uw pensioen en wat u later kunt kopen
met uw pensioen. Soms zit het mee, soms zit het tegen.
Rekenen met dezelfde scenario’s
De getoonde bedragen bij de pijlen zijn zorgvuldig
berekend. Hiervoor zijn heel veel verschillende ‘toekomsten’ (scenario’s) bedacht. In het ene toekomstscenario
zit het mee wat betreft de rente, de beleggingen en de
stijging van de prijzen. In een ander toekomstscenario
zit het tegen. Hoeveel het mee- of tegenzit, is bij ieder
scenario weer anders. Alle pensioenfondsen en
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verzekeraars moeten rekenen met dezelfde scenario’s.
Zo krijgt u een beter beeld van uw te verwachten pensioen
als het mee- of tegenzit.
Het verwachte eindresultaat
Deze bedragen die u dus bij de pijlen ziet zijn een inschatting
van het pensioen waarop u lijkt te gaan uitkomen in
verschillende situaties. Een belangrijke aanname voor
alle drie de bedragen is dat u blijft werken en pensioen
blijft opbouwen binnen uw huidige pensioenregeling. Als u
eerder stopt met werken, zal uw pensioen lager zijn.
Wilt u meer informatie?
Kijk dan ook eens op de website (www.iffpensioenfonds.nl)
of het filmpje van mijnpensioenoverzicht.nl hierover.

Vragen over uw pensioen?
Neem dan contact op met de afdeling Pensioenservice
via 020 4266 360 of via iffpensioenfonds@blueskygroup.nl.
Meer informatie over uw pensioen vindt u ook op
www.iffpensioenfonds.nl.
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