Uniform Pensioenoverzicht 2020
Stand per: 31-12-2019

Uw persoonlijke gegevens
W. Erknemer
Geboren op: 01-01-1978
Werkgever: Bedrijf B.V.
Herkenningsnummer: 40012345

Uw partner
P.Artner
Geboren op: 01-10-1978

Uw pensioengegevens
Pensioenuitvoerder:
Soort pensioenregeling:
Datum in dienst bij huidige werkgever:
Datum start pensioenopbouw in deze pensioenregeling:
Uw pensioenleeftijd:
De verschuldigde werkgeverspremie in het kalenderjaar
2019 bedroeg:

Nationale-Nederlanden
Levensverzekering Maatschappij N.V.
Uitkeringsovereenkomst
15-01-2016
15-01-2016
68 jaar
€
21.781,94

Op uw loonstrook ziet u het deel van deze premie dat u betaalde (indien van toepassing).
Uw (voltijd) salaris dat meetelt voor uw pensioenregeling:
U bouwt geen pensioen op over:
Salaris waarover u wel pensioen opbouwt:
Percentage jaarlijkse pensioenopbouw:
Percentage dat u werkt in verhouding tot een volledig
dienstverband:

€
€
€

94.771,30
13.785,00
80.986,30
1,875%
100,000%

Vervaardigingsdatum:

04-08-2020

Welk pensioen kunt u verwachten?
Wat heeft u aan pensioen opgebouwd?
Tot 31-12-2019 heeft u bij ons pensioen opgebouwd:
U krijgt vanaf 67 jaar tot 68 jaar
U krijgt vanaf 68 jaar zolang u leeft

€
€

2.877,50
5.862,54

bruto per jaar
bruto per jaar

Als u tot uw 68-jarige leeftijd blijft werken bij deze werkgever, dan kunt u aan pensioen verwachten:
U krijgt vanaf 67 jaar tot 68 jaar
€
2.877,50 bruto per jaar
U krijgt vanaf 68 jaar zolang u leeft
€ 45.343,28 bruto per jaar
De AOW van de overheid staat niet op dit overzicht. Die vindt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Let op: Bij bovenstaande bedragen is geen rekening gehouden met een eventuele scheiding. Een
deel van uw pensioen gaat mogelijk naar een ex-partner. Uw pensioen kan door een scheiding fors
lager uitvallen. Meer informatie over echtscheiding en pensioen vindt u op nn.nl/thuisinpensioen.

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
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Wat krijgen uw eventuele partner en kinderen als u overlijdt?
Stel u overlijdt voor uw 67-jarige leeftijd en op het moment van overlijden werkt u bij deze
werkgever.
Uw partner krijgt dan:
€ 47.235,38 bruto per jaar
vanaf uw overlijden tot zijn/haar 67-jarige leeftijd
€
vanaf zijn/haar 67-jarige leeftijd zolang hij/zij leeft
31.740,38 bruto per jaar
Let op: Uw partner krijgt een lagere uitkering als u overlijdt en niet meer bij deze werkgever werkt.
Elk kind krijgt dan:
vanaf uw overlijden totdat hij of zij 21 jaar is
of als uw kind studeert of invalide is, totdat hij of zij uiterlijk 27
jaar is

€

6.348,42

bruto per jaar

Let op: Uw kinderen krijgen een lagere uitkering als u overlijdt en niet meer bij deze werkgever
werkt.
Stel u overlijdt na uw 68-jarige leeftijd en tot dat moment heeft u bij deze werkgever gewerkt.
Uw partner krijgt dan:
vanaf uw overlijden tot zijn/haar 67-jarige leeftijd
vanaf zijn/haar 67-jarige leeftijd zolang hij/zij leeft
Elk kind krijgt dan:
vanaf uw overlijden totdat hij of zij 21 jaar is
of als uw kind studeert of invalide is, totdat hij of zij uiterlijk 27
jaar is

€
€

31.740,38
31.740,38

bruto per jaar
bruto per jaar

€

6.348,42

bruto per jaar

Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor wat uw nabestaanden krijgen als u overlijdt wanneer u
niet meer bij deze werkgever werkt.
Let op: Bij bovenstaande bedragen is geen rekening gehouden met een eventuele scheiding. Een
deel van uw partnerpensioen gaat mogelijk naar een ex-partner. De uitkering voor uw nieuwe
partner kan door een scheiding fors lager uitvallen. Meer informatie over echtscheiding en pensioen
vindt u op nn.nl/thuisinpensioen.

Wat krijgt u als u arbeidsongeschikt wordt?
Als u arbeidsongeschikt wordt dan gaat de opbouw van uw pensioen mogelijk door.
U krijgt geen aanvulling op de WIA-uitkering van de overheid.
Kijk in uw Pensioen1-2-3 op mijn.nn via nn.nl voor wat u krijgt als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt
wordt.

Hoe zeker is uw pensioen?
De hoogte van uw pensioen staat vast
De hoogte van uw pensioen staat vast. Wij kunnen dit niet verlagen.
Ook veranderingen in uw persoonlijke situatie zijn van invloed op de hoogte van uw pensioen. Denk
dan bijvoorbeeld aan een verandering van baan, meer of minder salaris verdienen, een partner
krijgen of juist uw relatie beëindigen.

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
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Wat als het mee- of tegenzit?
We hebben een inschatting gemaakt van uw pensioen bij flinke mee- of tegenvallers. Hierbij is ook
rekening gehouden met de mogelijke stijging van prijzen. Prijsstijgingen hebben geen invloed op de
hoogte van uw pensioen. Maar wel op wat u met uw pensioen kunt kopen. Dit noemen we
koopkracht. Als de prijzen stijgen en uw pensioen gelijk blijft, kunt u met hetzelfde pensioen minder
kopen. Een simpel voorbeeld: 20 jaar geleden kostte een ijsje 50 cent, nu betaalt u voor een ijsje
2 euro.
De inschatting geeft dus de verwachte koopkracht van uw pensioen weer. U ziet daarom andere
bedragen dan eerder in dit overzicht.

Verwacht eindresultaat: € 46.054,00
Bruto per jaar op 68-jarige leeftijd

Als het tegenzit:
€ 42.860,00
bruto per jaar

Als het meezit:
€ 48.527,00
bruto per jaar

U heeft nu opgebouwd:
€ 5.862,54 bruto per jaar
Op www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u hetzelfde plaatje. Hierop staat een inschatting van uw
totale pensioen (bij ons en elders) inclusief uw AOW. Het pensioen is berekend alsof het gelijktijdig
ingaat met uw AOW. De genoemde bedragen op www.mijnpensioenoverzicht.nl zijn netto per
maand.
Wilt u meer informatie over uw verwachte pensioen bij mee- of tegenvallers? Kijk dan op
nn.nl/pensioen-vooruitblik.

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
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Verhoging pensioen
- Zolang u nog deelnemer bent in de pensioenregeling geldt het volgende:
De werkgever probeert ieder jaar per 1 januari de opgebouwde pensioenen te verhogen met de
prijsontwikkeling.
De werkgever betaalt de toekomstige verhogingen van de pensioenen uit het gedeelte van de
“overrente” dat hiervoor beschikbaar komt. Overrente ontstaat wanneer rente-opbrengsten hoger
zijn dan waarmee in de premieberekening rekening is gehouden. De beschikbare overrente wordt
jaarlijks vastgesteld.
Als deze overrente niet genoeg is voor de financiering van de beoogde verhogingen, beslist de
werkgever of hij een aanvullende koopsom zal betalen aan Nationale-Nederlanden.
Of u in de toekomst evenveel kunt kopen met uw pensioen als nu, hangt af van de verhoging van
het pensioen en de stijging van de prijzen. De afgelopen jaren stegen de prijzen en het pensioen als
volgt:

stijging van de prijzen*

verhoging pensioen

2019
2,63%
2018
1,71%
2017
1,38%
*Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

2,72%
2,10%
1,33%

Verhogingen die in het verleden zijn gegeven, geven niet automatisch recht op verhogingen in de
toekomst.

- Als u niet meer deelneemt aan de pensioenregeling en als uw pensioen is ingegaan geldt het
volgende:
De werkgever probeert ieder jaar per 1 januari de ingegane pensioenen te verhogen met de
prijsontwikkeling. Dit geldt ook voor nog niet ingegane pensioenen van de werknemers die niet meer
aan de pensioenregeling deelnemen.
De werkgever betaalt de toekomstige verhogingen van de pensioenen uit het gedeelte van de
“overrente” dat hiervoor beschikbaar komt. Overrente ontstaat wanneer rente-opbrengsten hoger
zijn dan waarmee in de premieberekening rekening is gehouden. De beschikbare overrente wordt
jaarlijks vastgesteld.
Als deze overrente niet genoeg is voor de financiering van de beoogde verhogingen, beslist de
werkgever of hij een aanvullende koopsom zal betalen aan Nationale-Nederlanden.
Of u in de toekomst evenveel kunt kopen met uw pensioen als nu, hangt af van de verhoging van
het pensioen en de stijging van de prijzen. De afgelopen jaren stegen de prijzen en het pensioen als
volgt:

stijging van de prijzen*

verhoging pensioen

2019
2,63%
2018
1,71%
2017
1,38%
*Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

0,31%
0,50%
0,42%

Verhogingen die in het verleden zijn gegeven, geven niet automatisch recht op verhogingen in de
toekomst.
Dit geldt niet voor ANW-hiatenpensioen.

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
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Meer weten?
Wilt u een persoonlijk totaaloverzicht?
Op www.mijnpensioenoverzicht.nl staat een persoonlijk totaaloverzicht van het pensioen dat u via
uw werk heeft opgebouwd én van de AOW. U ziet ook een inschatting van uw netto inkomen na
pensionering. En u kunt uw pensioen met uw huidige inkomen vergelijken.

Wilt u meer inzicht in de keuzes die u heeft?
In uw Pensioen1-2-3 op mijn.nn via nn.nl vindt u informatie over uw pensioenregeling en ziet u welke
keuzesmogelijkheden u heeft. Aan de hand van deze mogelijkheden kunt u op nn.nl/pensioenkeuze
een indicatieve pensioenberekening maken. Bij de berekening gebruiken wij de rekenfactoren die op
dit moment gelden. Deze factoren zijn gebaseerd op recente rente- en levensverwachting en
worden jaarlijks bijgesteld. De rekenfactoren op uw pensioendatum kunnen afwijken van de
factoren in uw pensioenreglement.
Ten slotte vindt u via nn.nl/Over-NationaleNederlanden.htm ons jaarverslag en beleggingsbeleid.

Heeft u vragen?
Meer informatie en veelgestelde vragen over het UPO vindt u op www.nn.nl/pensioenoverzichten.
Vindt u geen antwoord op uw vraag? Neem dan gerust contact op met onze Klantenservice
Pensioen via 010 513 02 80. Klantenservice Pensioen is bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.30
uur. Wij helpen u graag verder.

Pensioenaangroei factor A in 2019

€

1.518,48

U heeft uw factor A nodig als u wilt berekenen hoeveel fiscale ruimte u heeft om uw pensioen aan te
vullen met lijfrentes.

Dit Pensioenoverzicht is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. Wij zijn uitgegaan van de ons bekende gegevens en
uw pensioenreglement. Het pensioenreglement is uiteindelijk bepalend. U kunt het pensioenreglement bij ons opvragen.
De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM) houden toezicht op pensioenuitvoerders in
Nederland. Dus ook op NationaleNederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
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