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Bijna met pensioen
Wordt u binnenkort 67 jaar? Dan is het bijna tijd voor uw pensioen.
U hebt pensioen opgebouwd via StiPP, het pensioenfonds voor
personeelsdiensten. Daarom krijgt u van ons straks maandelijks
pensioen uitgekeerd. We noemen dit ouderdomspensioen.
Er is een aantal zaken die belangrijk zijn als u met
pensioen gaat. We zetten het in deze brochure voor u
op een rij.
Wat moet ik regelen voor mijn pensioen?
Een half jaar voordat u met pensioen gaat, krijgt u
van StiPP een aanvraagformulier. Hierop geeft u aan
dat u met pensioen wilt. De pensioenuitkering wordt
automatisch gestort wanneer uw pensioen start. Hebt u
ook pensioen opgebouwd bij een ander pensioenfonds?
Dan moet u dat pensioen apart aanvragen. Doe dat
uiterlijk drie maanden vóór de pensioendatum.
Op pensioenregister.nl kunt u zien waar u pensioen
hebt opgebouwd.

Hoeveel pensioen krijg ik eigenlijk?
Dat is voor iedereen anders. Zolang u werkt bouwt
u pensioen op. Ieder jaar krijgt u van StiPP een
pensioenoverzicht. Hierop staat hoeveel pensioenkapitaal
u al hebt opgebouwd. Vraagt u uw pensioen aan?
Dan krijgt u een pensioenindicatie. Deze indicatie laat
het verwachte bedrag aan pensioen zien. Hebt u ook
in andere bedrijfstakken gewerkt? Dan hebt u mogelijk
ook bij andere pensioenfondsen pensioen opgebouwd.
Verandert er iets in uw leven? Als u bijvoorbeeld gaat
scheiden dan heeft dat invloed op uw pensioen.
Ook dan krijgt u van StiPP een overzicht.

Geen formulier ontvangen?
Neem dan contact op met StiPP. Dit kan via het contactformulier op stippensioen.nl.
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AOW
Naast uw pensioen hebt u recht op een AOW-uitkering
als basisinkomen. De uitkering gaat in vanaf de dag dat
de AOW-leeftijd bereikt wordt. Voorheen was dit 65 jaar,
na een wetswijziging is de leeftijd verhoogd. De AOWleeftijd gaat versneld omhoog naar 66 jaar in 2018 en
67 jaar in 2021. Daarna wordt de AOW-leeftijd gekoppeld
aan de levensverwachting. Op de site van de Sociale
Verzekeringsbank kunt u meer informatie vinden over
AOW en uw AOW-leeftijd berekenen.
Kan ik eerder stoppen met werken?
Hoe langer u werkt, hoe meer pensioen u opbouwt.
Wilt u eerder stoppen met werken? Of wilt u alvast minder
gaan werken? Dat kan. U kunt uw pensioen eerder laten
ingaan namelijk 5 jaar voor uw AOW-leeftijd. Maar let
op. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van uw pensioen.
Wilt u eerder met pensioen? Geef dit dan uiterlijk drie
maanden van tevoren aan StiPP door. Als u uw pensioen
aanvraagt, berekenen wij hoe hoog uw pensioenuitkering
wordt. Wij rekenen dan voor u uit wat de gevolgen zijn
van eerder stoppen met werken of langer doorwerken.

Kan ik ook doorwerken na mijn 67e?
Ook dat kan. U krijgt dan naast uw pensioen ook salaris.
U kunt er ook voor kiezen om uw pensioen nog even uit
te stellen. U kunt uw pensioen uitstellen totdat u 70
wordt. U moet dan wel blijven doorwerken bij een
werkgever. Dit moet u aantonen bij StiPP. Bent u geboren
voor 1 januari 1950? Dan geldt deze doorwerkeis niet.
In dat geval kunt u gewoon bij StiPP om uitstel van uw
pensioen vragen.
Zodra u 67 jaar bent, bouwt u geen pensioenkapitaal
meer op. Ook niet bij uw keuze tot uitstel.

Vergeten pensioenen
Bent u de naam vergeten van uw pensioenregeling?
Dan is het soms lastig om uw pensioen te
achterhalen. Neem in dit geval contact op met uw
oude werkgever. Ook kunt u in dit geval contact
opnemen met de Helpdesk Vergeten Pensioenen,
via telefoonnummer 070 311 73 73. Zij zijn op
werkdagen bereikbaar, tussen 8.30 en 12.30 uur
of via pensioenregister.nl.
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Pensioen voor
uw partner
Op het moment dat u met pensioen gaat, kunt u een partner
pensioen kiezen. Dit is een pensioen dat uw partner ontvangt als
u na uw 67e komt te overlijden. Zonder partnerpensioen krijgt
uw partner niets wanneer u komt te overlijden.
Hoe gaat het partnerpensioen in zijn werk?
Vlak voor uw pensioneren kunt u ervoor kiezen om
uw opgebouwde pensioenkapitaal te gebruiken voor
de aankoop van uw pensioen. U kunt kiezen voor de
aankoop van alleen ouderdomspensioen of voor de
aankoop van ouderdomspensioen met een meeverzekerd
nabestaandenpensioen (partner- en/of wezenpensioen).
Bent u actief deelnemer aan de Plusregeling en
komt u te overlijden?
Dan hebt u door uw deelname pensioenkapitaal
opgebouwd. Uw partner en eventuele kinderen hebben
bij uw overlijden recht op een pensioen. Wij betalen dit
pensioen uit het door u opgebouwde pensioenkapitaal.
De hoogte van hun pensioen hangt dus af van het aantal
jaar dat u in de uitzendbranche heeft gewerkt. En van de
waarde van de beleggingen op dat moment.
Daarnaast is een aanvullend bedrag voor een uitkering
bij uw overlijden gereserveerd zolang u in dienst
bent of recht hebt op een premievrije voortzetting bij
arbeidsongeschiktheid. De hoogte van het aanvullende
pensioen hangt af van uw leeftijd en uw salaris bij
overlijden.

Bent u niet actief deelnemer aan de Plusregeling
en komt u te overlijden?
Uw partner en eventuele kinderen hebben bij uw
overlijden recht op een pensioen. Wij betalen dit pensioen
uit het door u opgebouwde pensioenkapitaal. Uw partner
heeft geen recht op een aanvullend partnerpensioen.
Bent u actief deelnemer aan de Basisregeling en
komt u te overlijden?
Uw partner en eventuele kinderen hebben bij uw
overlijden recht op een pensioen. Wij betalen dit pensioen
uit het door u opgebouwde pensioenkapitaal. De hoogte
van hun pensioen hangt dus af van het aantal jaar dat u
in de uitzendbranche heeft gewerkt. En van de waarde
van de beleggingen op dat moment.
Let op! Bij de aanvraag van uw ouderdomspensioen
binnen de Basis- en Plusregeling kunt u kiezen om
van uw pensioenkapitaal alleen ouderdomspensioen
aan te kopen of ouderdomspensioen met
nabestaandenpensioen (partner- en /of wezenpensioen).
Als u bij deze aanvraag de keuze hebt gemaakt voor de
aankoop van alleen ouderdomspensioen, dan ontvangt
uw partner bij uw overlijden geen partnerpensioen.
Voor meer informatie over partnerpensioen kunt u kijken
op stippensioen.nl.
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Waar moet u op letten
Bij StiPP bouwen veel deelnemers een klein pensioenkapitaal op.
Dat komt doordat ze vaak maar kort als flexkracht werken.

Pensioen afkopen
Op pensioendatum wordt gekeken naar de hoogte van uw
jaarlijkse pensioenuitkering. Is uw jaarlijkse pensioenuitkering op uw pensioendatum lager dan € 426,70? Dan wordt
uw pensioen afgekocht. StiPP betaalt dan het afkoopbedrag aan u uit. Over dit bedrag moet u wel
belasting betalen. StiPP houdt hier rekening mee. Na de
afkoop krijgt u geen pensioen meer van ons.

Verhogen wij uw pensioen?
Het beschikbare pensioenkapitaal zetten we op de
pensioendatum om in een nominale (gelijkblijvende)
pensioenuitkering. StiPP verhoogt uw ingekochte
pensioenen niet. De prijsinflatie wordt dan ook niet
gecompenseerd.
Of u in de toekomst nog evenveel kunt kopen met uw
pensioen als nu, hangt af van de verhoging van het
pensioen en van de stijging van de prijzen.

Verhuizen naar het buitenland
U kunt overal uw pensioen ontvangen. Waar u ook woont.
Een verhuizing naar het buitenland moet u alleen wel zelf
aan ons doorgeven. Wij kunnen anders geen contact met
u onderhouden. Ook moet u dan ieder jaar een ‘Bewijs
van in leven zijn’ naar StiPP sturen. Wij horen namelijk niet
automatisch of u bent overleden. Zorg dat u dit formulier
jaarlijks op tijd toestuurt naar StiPP. U kunt het formulier
opsturen via het contactformulier voor werknemers en
gepensioneerden op stippensioen.nl/contact.
U kunt dit formulier laten invullen bij:
• de plaatselijke burgerlijke stand
• of een plaatselijke notaris
Let op! Zorg ook dat wij uw e-mailadres weten.
Op die manier kunnen wij u op de hoogte houden
van uw pensioen via uw persoonlijke omgeving
Mijn StiPP Pensioen.

Verlagen wij uw pensioen?
Uw pensioen kan in bepaalde situaties worden
verlaagd. De afgelopen jaren is uw pensioen niet
verlaagd. Wij verwachten dit de komende jaren ook
niet te doen.
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Pensioen ontvangen in het buitenland
U krijgt uw pensioen uitbetaald in euro’s. U kunt
daarom besluiten een Nederlandse bankrekening te
houden voor uw pensioen en uw AOW-uitkering.

Een nieuwe partner
Ontvangt u al een pensioenuitkering van StiPP?
En gaat u trouwen? Of samenwonen? Dan verandert
er meestal niets voor uw ouderdomspensioen.

Wilt u uw pensioen op een buitenlandse rekening
ontvangen? Geef dan de BIC en het IBAN-nummer
door aan StiPP. De BIC geeft aan bij welke vestiging
van de buitenlandse bank uw rekeningnummer hoort.
Zonder deze code komt het geld niet aan.

AOW
Er zijn wel gevolgen voor de AOW. Hebt u geen
partner, dan krijgt u een AOW-uitkering voor
alleenstaanden. Woont u samen met uw partner?
Dan krijgt u beiden AOW voor samenwonenden.
U krijgt dan minder AOW. Let op! Ook als u beiden
op een ander adres staat ingeschreven kan
De Sociale Verzekeringsbank van mening zijn dat u
samenwoont. Dat kan bijvoorbeeld als u bijna altijd
samen in een woning verblijft. Overlijdt uw partner?
Dan krijgt u weer AOW-uitkering voor alleenstaanden.

Rekent de buitenlandse bank kosten voor het over
maken van de pensioenuitkering, dan betaalt u die
kosten zelf.

StiPP is er voor u!
Het is belangrijk dat u tevreden bent over uw pensioen
fonds. Natuurlijk wilt u volledige en begrijpelijke informatie.
Over alle onderwerpen in deze brochure kunt u meer
informatie vinden op onze website.
Voor eventuele vragen kunt u bellen of mailen.
We helpen u graag. StiPP is er voor u!
StiPP-pensioen, welke actie onderneemt u?
Het is belangrijk dat uw persoonlijke gegevens kloppen.
Verandert uw persoonlijke situatie, bijvoorbeeld als
u trouwt of juist gaat scheiden, geef dat dan zo snel
mogelijk aan ons door. Dit kan via
stippensioen.nl/contact.

18-9627 februari 2018

Meer informatie
Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten
Postbus 299
3700 AG Zeist

Hebt u een klacht? Laat dit dan snel aan ons weten. U
kunt hiervoor gebruikmaken van het contactformulier op
stippensioen.nl.
Is uw klacht niet naar tevredenheid opgelost dan kunt u
terecht bij de Ombudsman Pensioenen in Den Haag.
Meer informatie over de klachtenregeling vindt u op
stippensioen.nl.
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Kijk voor meer informatie ook eens op uw
persoonlijke omgeving Mijn StiPP Pensioen.

stippensioen.nl

Deze brochure is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. Wij zijn uitgegaan van de bij ons bekende gegevens en uw pensioenreglement.
Het pensioenreglement is uiteindelijk bepalend. U kunt het pensioenreglement downloaden via stippensioen.nl.
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