
Basisregeling
HOE IS UW PENSIOEN GEREGELD?
Welkom bij StiPP. U bouwt pensioen bij ons op, als u in de uitzend- of detacheringsbranche werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze 
pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over pensioen. 
Die vindt u wel op stippensioen.nl/inloggen en op mijnpensioenoverzicht.nl.

Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u in ons beleggingsbeleid: stippensioen.nl/beleggingsbeleid.

WAT VINDT U IN LAAG 1, 2 EN 3?
Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In de tweede laag vindt u meer 
informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 juridische en beleidsmatige documenten van de pensioenregeling. U kunt laag 2 en 3 
vinden op onze website stippensioen.nl/pensioen123-basis.

OUDERDOMSPENSIOEN
Gaat u met pensioen? Dan kunt u van uw pensioenkapitaal 
een ouderdomspensioen kopen. Dat ouderdomspensioen 
ontvangt u als u 67 jaar wordt.

PARTNER- EN WEZENPENSIOEN
Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner partnerpensioen 
en krijgen uw kinderen wezenpensioen als u overlijdt.

PENSIOENREGLEMENT
Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling biedt? Kijk op 
stippensioen.nl of vraag het pensioenreglement bij ons op.

WAT KRIJGT U IN ONZE PENSIOENREGELING?

WAT KRIJGT U IN ONZE PENSIOENREGELING NIET?

PARTNERPENSIOEN
Als u niet bent getrouwd of geen geregistreerd partnerschap 
heeft, krijgt uw partner geen partnerpensioen.

MAXIMUM UURLOON
U bouwt geen pensioenkapitaal op boven een uurloon van 
€ 35,77.

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN
Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen 
arbeidsongeschiktheidspensioen van ons.
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Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op mijnpensioenoverzicht.nl.

HOE BOUWT U PENSIOEN OP?

DRIE PIJLERS
A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid als u in 

Nederland woont of werkt. Op svb.nl leest u meer over de 
AOW.

B. Pensioen bij StiPP. U bouwt dit pensioen op via uw 
werkgever. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.

C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of 
banksparen.

PREMIEVERDELING WAARBIJ ALLEEN DE WERKGEVER 
BETAALT
Uw werkgever betaalt elke maand premie voor uw pensioen. 
Uw werkgever betaalt 8% van de pensioengrondslag.

BESCHIKBARE PREMIE
Elke maand wordt premie gestort op uw 
pensioenbeleggingsrekening. Deze premies worden 
voor u belegd en vormen op uw pensioendatum een 
pensioenkapitaal. Met dit kapitaal koopt u een ouderdoms- 
en/of partnerpensioen. Dit noemen we een beschikbare 
premieregeling.

PENSIOENKAPITAAL
Uw beschikbare premie wordt vastgesteld over een deel van 
uw jaarlijkse brutoloon. Dat gaat dus niet over uw hele loon. 
We houden namelijk rekening met uw AOW. Dat doen we door 
een franchise te gebruiken. De franchise in 2023 is €7,86 
per uur. Daarnaast kan het zijn dat een onderdeel van uw loon 
niet pensioengevend is. Uw werkgever kan u hier meer over 
vertellen. Over het pensioengevend salaris min de franchise 
wordt de beschikbare premie van 7,3% vastgesteld. 
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Meer weten over uw pensioen? Kijk dan in laag 2 en 3 van Pensioen 1-2-3 op stippensioen.nl/pensioen123.

WAARDEOVERDRACHT
Verandert u van baan en wilt u uw pensioen meenemen, dan 
kan dit. De hoogte van het aan te kopen pensioen bepaalt wat 
er met uw pensioen gebeurt.

PENSIOENREGELINGEN VERGELIJKEN
Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Download de 
pensioenvergelijker op stippensioen.nl.

VRIJWILLIGE VOORTZETTING
Als u uit dienst bent gegaan, kunt u kiezen om vrijwillig 
pensioen op te blijven bouwen bij StiPP.

PENSIOEN VERVROEGEN OF UITSTELLEN
Wilt u eerder of later met pensioen gaan? Dit moet u zes 
maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen.
Bespreek dit met uw werkgever.

WAARDEOVERDRACHT
Als u overdracht wil van uw elders opgebouwde pensioen, dan 
kunt u bij ons een verzoek indienen.

WERKLOOS OF (STARTENDE) ZELFSTANDIGE
Als u werkloos wordt of start als zelfstandige zonder 
personeel (zzp’er).

KEUZEMOGELIJKHEDEN
Als u gebruik wilt maken van een van de keuzemogelijkheden.
Zie onder ‘Welke keuzes heeft u zelf?’.

MIJNPENSIOENOVERZICHT.NL
Bekijk eens per jaar hoeveel u in totaal heeft opgebouwd op 
mijnpensioenoverzicht.nl.

VERHUIZEN NAAR HET BUITENLAND
Als u verhuist naar het buitenland.

TROUWEN OF GEREGISTREERD PARTNERSCHAP
Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

ECHTSCHEIDING OF BEËINDIGING GEREGISTREERD 
PARTNERSCHAP
Als u gaat scheiden of het geregistreerd partnerschap 
beëindigt.

VRAGEN
Neem contact met ons op als u vragen heeft of gebruik 
maakt van de actie- en of keuzemomenten. Ga hiervoor naar 
stippensioen.nl/contact.

PENSIOENUITKERING KOPEN
Op uw pensioendatum koopt u van uw pensioenkapitaal een maandelijkse uitkering die u ontvangt zolang u leeft. U kunt zelf kiezen bij 
welke pensioenuitvoerder of -verzekeraar u deze uitkering koopt. Dit noemen wij shoppen.

STABIEL OF VARIABEL PENSIOEN?
10 jaar voordat u met pensioen gaat, kiest u of u uw pensioenkapitaal stabiel of variabel (meer risico) laat beleggen. Als u met pensioen 
gaat, maakt u deze keuze opnieuw voor uw pensioenuitkering. Meer informatie hierover vindt u in laag 2 op  
stippensioen.nl/pensioen123-basis

WELKE KEUZES HEEFT U ZELF?

RISICO’S
De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Pas op de pensioendatum heeft u zekerheid over de hoogte van uw pensioenuitkering. Uw 
pensioenuitkering is namelijk afhankelijk van de hoogte van uw beschikbare premie, het tarief dat StiPP en verzekeraars hanteren bij de 
aankoop van uw pensioen en de rendementen op uw beleggingen.

HOE ZEKER IS UW PENSIOEN?

DE KOSTEN
Voor de uitvoering van de pensioenregeling maken wij kosten. Deze uitvoeringskosten betaalt uw werkgever aan ons. Voor het beheer van 
uw pensioenkapitaal rekenen wij kosten. Deze beleggingskosten brengen wij in mindering op uw beleggingsrendement.

WELKE KOSTEN MAKEN WIJ?

WANNEER MOET U IN ACTIE KOMEN?


