Wil je meer weten?
Heb je nog vragen? Bijvoorbeeld over wat een andere baan precies voor
jou betekent? Neem dan als eerste contact op met je werkgever.

Blijf je met vragen zitten?
Ga dan naar onze website, www.stippensioen.nl. Hier vind je alle informatie
over de regeling. Ook hebben we hier brochures over andere gebeurtenissen
in je leven. Dan kun je per onderwerp alles rustig doorlezen.
Je kunt ook direct contact met ons opnemen. Dat kan telefonisch tijdens
kantooruren van 8.30 tot 17.30 uur. Je kunt ons natuurlijk ook altijd een
e-mail sturen.

Je toekomst uitgeStiPPeld. Daarom hebben wij een checklist
opgesteld. Vul de checklist in voor je oude pensioenregeling.
Je kunt dan een vergelijking maken met de StiPP-pensioen
regeling. Zo kan je zien of waardeoverdracht voordelig is voor je.

Checklist Waardeoverdracht
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Je toekomst uitgeStiPPeld

Als je de hele checklist hebt ingevuld, kun je de twee regelingen met elkaar vergelijken.
Biedt StiPP de beste pensioenregeling voor jouw situatie? Laat dan je oude pensioen overdragen
naar je StiPP-pensioen. Biedt je oude pensioen meer mogelijkheden? Leg dit dan voor aan je
werkgever en kijk samen hoe je dit op kunt vullen.

Welke soort regeling is het?
De meeste pensioenregelingen zijn eindloonregelingen en middelloonregelingen.
Deze twee regelingen hebben allebei een zeker eindbedrag: je weet vooraf wat je
pensioen is. Een eindloonregeling is het beste als je grote carrièresprongen maakt.
Bij middelloonregelingen moet je vooral letten op toeslagverlening: wordt het
opgebouwde pensioen jaarlijks aangepast? Bij een beschikbare premieregeling
weet je wat je nu betaalt. Je weet alleen niet hoeveel je later aan pensioen
ontvangt. Dit is namelijk afhankelijk van het resultaat van de beleggingen.

Welke eigenschappen heeft de regeling?
De franchise is het deel van je salaris waarover je geen pensioen opbouwt.
Hoe lager de franchise, hoe meer pensioen je opbouwt. Het opbouwpercentage
is het percentage van je brutoloon. Hiermee bouw je pensioen op. Hier geldt:
hoe hoger het percentage, hoe meer pensioen je opbouwt. Het is belangrijk om
te weten of er een nabestaandenpensioen verzekerd is. Let er op of je recht
houdt op dit pensioen als je stopt met werken in deze branche. Dit is niet het
geval als het nabestaandenpensioen alleen een risicoverzekering is.

Het vermogen van het fonds
Toeslagverlening zorgt ervoor dat je ook later voldoende inkomen hebt.
Over de jaren heen wordt het leven namelijk duurder. Toeslag zorgt er voor dat
jouw pensioen hoger wordt. Pensioenfondsen kunnen alleen toeslag verlenen als
ze hier voldoende vermogen voor hebben. De dekkingsgraad geeft de financiële
positie aan van het fonds. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de positie is
van het fonds. Ook is het belangrijk om te kijken of de dekkingsgraad de
afgelopen jaren ongeveer gelijk is gebleven. Dit belooft meer zekerheid voor
de toekomst.

Zijn er extra mogelijkheden
Meer mogelijkheden in een pensioenregeling betekenen meer eigen keuzes.
Hiermee kan je extra pensioen sparen. Of jezelf bijvoorbeeld verzekeren tegen
arbeidsongeschiktheid. Hoe meer mogelijkheden een pensioenregeling biedt,
hoe meer je jouw pensioen kan uitbreiden.

Deze checklist vergelijkt een pensioenregeling op de belangrijkste punten. Maar voor iedereen
is de pensioensituatie anders. De uitkomst van deze checklist is dan ook een indicatie. Aan de
uitkomsten kunnen geen rechten worden ontleend.

		
Eindloonregeling		
Middelloonregeling		
Beschikbare premieregeling		

Oude pensioenregeling
Ja/Nee
Ja/Nee
Ja/Nee

StiPP
Nee
Nee
Ja

Oude pensioenregeling
StiPP Basisregeling
Wat is de pensioenleeftijd?
... jaar
65 jaar
Wat is de franchise?
3
Geen franchise
Wat is het opbouwpercentage?
%
2,6%
			
			
Hoe hoog is de premie?
%
2,6%
Hoeveel premie betaalt
… deel
De werkgever
de werknemer zelf?		
betaalt alle premie
			
Is het nabestaandenpensioen
Ja/Nee
Nee
meeverzekerd?
Behoud je het recht op nabestaanJa/Nee
Niet van toepassing
denpensioen na uitdiensttreding?

StiPP Plusregeling
65 jaar
3 5,40 per uur *
Dat is afhankelijk van de leeftijd. 		
Een overzicht vind je in de brochure
over de Plusregeling
12,3% *
1/3 van de premie betaal je zelf,
de overige 2/3 wordt door je 		
werkgever betaald
Ja

		
Oude pensioenregeling
Probeert het fonds het opgebouwde pensioen aan
Ja/Nee
te passen aan de ontwikkelingen in Nederland?		
Vindt deze toeslagverlening ieder jaar plaats?
Ja/Nee
Wat is de dekkingsgraad van het fonds?
%

StiPP
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing

		
Oude pensioenregeling
Is partnerpensioen op risicobasis meeverzekerd?
Ja/Nee
Is er een WIA-hiaatverzekering?		
Ja/Nee
Kan je zelf bijsparen?		
Ja/Nee
Hoe hoog is het arbeidsongeschiktheidspensioen?		
Is er een Anw-hiaatverzekering?		
Ja/Nee
Welke andere extra’s biedt de regeling?		

StiPP
Ja
Nee
Ja
Niet van toepassing
Nee
Niet van toepassing

Nee

