Toelichting wijzigingen pensioenregeling
Overzicht kenmerken huidige en nieuwe pensioenregeling

Kenmerk

Huidige regeling

Nieuwe regeling
(per 1-10-2019)

67 jaar

68 jaar

1e van de maand

Verjaardag

1e van de maand

Overlijdensdatum

2%****
n.v.t.
n.v.t.
1,2% (=60% van te
bereiken OP)
(verzekering tijdens
dienstverband over alle
dienstjaren)
0,24% (= 20% van te
bereiken PP).
(verzekering tijdens
dienstverband)
Strikte voorwaarden

1,70%
1,19%
0,24%
1,19% (= 70% van te
bereiken OP)
(alleen voor toekomstige
jaren)

21

21

geen minimumleeftijd

21

6. Premievrijstelling
(bij volledige arbeidsongeschiktheid)

maximaal 70%

maximaal 100%

7. Einddatum pensioenopbouw
(bij doorwerken bij SFG)

5 jaar na AOW-datum

68

8. Laag-hoog constructie

Ja

Nee

9. Pensioenpremie (totaal)
- werknemersdeel
- werkgeverdeel

24,5%
8%-punt
16,5%-punt

24,5%
8%-punt
16,5%-punt

10. AOW-Franchise*****

€ 13.230

€ 13.230

1. Pensioenrichtleeftijd
2. Ingang ouderdomspensioen
Ingang partnerpensioen/wezenpensioen
3. Opbouwpercentage OP *
Opbouwpercentage PP **
Opbouwpercentage WzP ***
Te verzekeren PP

Te verzekeren WzP

4. Gezamenlijke huishouding
(= voorwaarde om PP te krijgen)
5. Recht op OP vanaf leeftijd
Recht op PP vanaf leeftijd

*

0,238% (= 20% van te
bereiken PP)
(alleen voor toekomstige
jaren
Ruimere voorwaarden

OP = ouderdomspensioen. Dit is de uitkering die je ontvangt vanaf jouw pensioendatum zolang je
leeft.

** PP = partnerpensioen. Dit is de uitkering die je eventuele partner ontvangt vanaf jouw overlijden
zolang als je partner leeft.
***

WzP = wezenpensioen. Dit is de uitkering die je eventuele kinderen ontvangen vanaf jouw
overlijden tijdens dienstverband tot de 18-jarige leeftijd, of de 27-jarige leeftijd indien zij studeren.

**** Is een percentage van de pensioengrondslag. Pensioengrondslag is het salaris waarover pensioen
wordt opgebouwd. Dit is je daadwerkelijke bruto salaris verminderd met de AOW-franchise.
***** Bij een pensioenregeling is de franchise dat deel van het salaris waarover geen pensioen wordt
opgebouwd en daarom ook geen pensioenpremie wordt betaald. Dit wordt buiten beschouwing
gelaten, omdat de AOW voor dit deel voorziet in pensioeninkomen. De AOW-franchise wordt bij
deeltijdwerk naar verhouding toegepast.
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