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1.1

1

1.2

INLEIDING
Als je in dienst bent bij Van Lanschot, bouw je automatisch pensioen op bij 

Pensioenfonds F. van Lanschot. In deze brochure lees je hoe de pensioenregeling 

2015 eruit ziet, wanneer je in actie moet komen en welke keuzes je hebt. Lees deze 

brochure eens rustig door, zodat je goed op de hoogte bent van je pensioen en 

wanneer je in actie moet komen. Want jouw pensioen is jouw verantwoordelijkheid.

PENSIOEN IN HET ALGEMEEN
Pensioen is je inkomen voor later. Ook als je stopt met werken houd je uitgaven waar een inkomen 
tegenover moet staan. Je pensioen moet hoog genoeg zijn om die toekomstige uitgaven te kunnen 
betalen.

Je kunt uit verschillende bronnen een pensioeninkomen krijgen:

1.   AOW-uitkering van de overheid

 Dit is het pensioen dat je van de overheid krijgt. Op de website van de Sociale  

 Verzekeringsbank (www.svb.nl) vind je alle informatie over de AOW-uitkering.

2.  Pensioen via je werkgever

 Je bouwt nu pensioen op via Van Lanschot. Maar misschien heb je in het verleden ook wel  

 pensioen opgebouwd bij eerdere werkgevers.

3.  Pensioen dat je zelf regelt

  Je kunt ook zelf iets regelen voor je pensioen, bijvoorbeeld een lijfrente of banksparen.  

Maar ook op een andere manier vermogen opbouwen kan hieronder vallen. En als je minder 

uitgaven hebt als je met pensioen bent, dan heb je minder pensioen nodig.

In deze brochure gaan we in op het pensioen dat je via Van Lanschot opbouwt.

JE PENSIOEN BIJ VAN LANSCHOT
Je bent in dienst bij Van Lanschot. Je bouwt daardoor automatisch pensioen op via pensioenfonds 
F. van Lanschot. Je pensioenregeling bestaat uit een aantal onderdelen:

1.  Ouderdomspensioen 

Dit is het pensioen dat je ontvangt als je met pensioen gaat. Het pensioen is een maandelijkse 

uitkering. De uitkering stopt als je overlijdt. Tot een fulltime salaris van € 50.250,- bouw je 

pensioen op via de basisregeling. Met een salaris boven € 50.250,- bouw je ook pensioen op 

via de excedentregeling. 

2.  Nabestaandenpensioen 

Het nabestaandenpensioen is een uitkering voor je partner en eventuele kinderen als je overlijdt.



PENSIOENFONDS F. VAN LANSCHOT  PENSIOENREGLEMENT PENSIOENREGELING 2015  VERKORTE VERSIE 2015  4  

2

2.1

Een voorbeeld

ONDERDELEN VAN DE 
PENSIOENREGELING
OUDERDOMSPENSIOEN
Elk jaar dat je werkt, bouw je een stuk pensioen op. De optelsom van de jaarlijks opgebouwde 

pensioenen bepaalt de hoogte van je totale ouderdomspensioen. De hoogte van je 

ouderdomspensioen is afhankelijk van je salaris en het aantal jaren dat je pensioen opbouwt.

 

Opbouw ouderdomspensioen in de basisregeling

Hoeveel pensioen je in een jaar opbouwt, bereken je met de volgende formule:

Bruto fulltime pensioengevend jaarsalaris – de franchise = pensioengrondslag

Pensioengrondslag x opbouwpercentage = jaarlijkse bruto pensioenopbouw

Bruto fulltime pensioengevend jaarsalaris

Dit is jouw bruto fulltime pensioengevend jaarsalaris tot € 50.250,-. Verdien je meer dan € 50.250,-? 

Dan bouw je over dat deel van je salaris pensioen op via de excedentregeling. De excedentregeling 

wordt uitgelegd op 5.

Franchise

De franchise is het deel van je salaris dat niet meetelt bij de opbouw van je pensioen, omdat je later 

ook AOW via de overheid ontvangt. De franchise wordt jaarlijks vastgesteld. Op www.pensioenfonds-

vanlanschot.nl vind je de actuele hoogte van de franchise.

Werk je parttime?

Vermenigvuldig de jaarlijkse bruto pensioenopbouw met je parttimepercentage.

Martijn is 25 jaar. Hij verdient € 40.000,- bruto per jaar. Zijn pensioengrondslag is € 40.000,- 

(salaris) - € 13.568,- (franchise 2016) = € 26.432,-. Over dit bedrag bouwt Martijn in één jaar 

1,875% pensioen op: 1,875% van € 26.432,- = € 496,- bruto (afgerond).

Stel, Martijn bouwt met ditzelfde salaris twee jaar pensioen op. Dan krijgt hij als hij met pensioen 

gaat jaarlijks 2 x € 496,- = € 992,- uitgekeerd. Het pensioen wordt maandelijks uitgekeerd. Gaat 

Martijn meer verdienen, dan bouwt hij ook meer pensioen op. De opbouw in eerdere jaren wordt 

niet met terugwerkende kracht verhoogd.

Het pensioen van Martijn kan worden verhoogd door toeslagen. Hierover lees je meer op pagina 8 

bij Toeslagverlening.
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DE BASISREGELING
In de basisregeling bouw je pensioen op tot een fulltime salaris van € 50.250,-. De basisregeling 

is een zogenoemde CDC-regeling (Collective Defined Contribution). Letterlijk vertaald betekent dit 

‘vastgestelde bijdrage’. De werkgever betaalt een vaste premie aan het Pensioenfonds. De premie is zo 

berekend dat je naar verwachting 1,875% van je pensioengrondslag aan pensioen opbouwt. Als blijkt 

dat de afgesproken premie niet voldoende is om de beoogde opbouw te betalen, kan de opbouw voor 

het komende jaar lager zijn. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de kosten van de pensioenopbouw 

toenemen, de rente daalt of de levensverwachting sneller stijgt dan gedacht.

DE EXCEDENTREGELING
Over het salaris van € 50.250,- tot € 101.519,- (op fulltime basis) bouw je pensioen op via de excedent-

regeling. De excedentregeling is een premieregeling. Voor de opbouw van een pensioenkapitaal wordt 

een premie betaald aan het Pensioenfonds. Deze premie wordt belegd. Je kunt hierin eventueel zelf een 

keuze maken. De hoogte van je pensioen hangt niet alleen af van hoeveel premie wordt ingelegd, maar 

ook van het beleggingsrendement dat je behaalt. Hoeveel premie wordt ingelegd is afhankelijk van je 

leeftijd en je salaris. De ingelegde premie is een leeftijdsafhankelijk percentage van het salaris vanaf  

€ 50.250,- tot € 101.519,-. In onderstaande tabel zie je hoeveel premie wordt ingelegd. In 2016 gelden 

in afwijking van het reglement gekorte percentages in verband met een premietekort.

 

Leeftijdsklasse (in jaren) Premie-inleg reglement Premie-inleg 2016 (gekort percentage)  

20 – 24     4,70%   4,68%  

25 – 29    5,70%    5,68%  

30 – 34    6,90%    6,88%  

35 – 39    8,40%    8,37%  

40 – 44    10,20%    10,16%  

45 – 49    12,50%    12,46%  

50 – 54    15,40%    15,35%  

55 – 59     18,90%    18,83%  

60 – 64    23,60%    23,52%   

65 – 67    27,70%    27,60%  

Je kunt zelf invloed uitoefenen op hoe de premies worden belegd. Je leest hier meer over op pagina 9.

Een voorbeeld

Chantal is 48 jaar. Ze verdient € 85.000,- per jaar. Haar pensioengrondslag in de excedentregeling 

is € 85.000,- - € 50.250,- (basisgrens) = € 34.750,-. De premie die voor Chantal wordt ingelegd via 

de excedentregeling is 12,5% van € 34.750,- = € 4.343,75. De premie wordt belegd. De ingelegde 

premie en het beleggingsrendement vormen samen het pensioenkapitaal van Chantal. Als Chantal 

met pensioen gaat, kan ze met haar pensioenkapitaal een uitkering kopen. Ze kan dit via het Pensi-

oenfonds regelen of bij een verzekeraar naar keuze. Ze krijgt dan elke maand een uitkering, totdat ze 

overlijdt. Chantal krijgt naast de uitkering uit de excedentregeling ook pensioen uit de basisregeling.

2.2

2.3
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2.4

Een voorbeeld

NABESTAANDENPENSIOEN
Je pensioen is niet alleen voor jou een garantie dat je later inkomen hebt. De pensioenregeling bij Van 

Lanschot zorgt ook voor zekerheid voor je nabestaanden. Als jij komt te overlijden krijgt je partner een 

partnerpensioen. Heb je kinderen? Dan hebben zij wellicht recht op een wezenpensioen.

Wie heeft er recht op het partnerpensioen? 
Onder ‘partner’ verstaan we:

› Je echtgenoot/echtgenote;

› Je geregistreerde partner;

›   De ongehuwde partner met wie je samenwoont. Het samenwonen moet vastgelegd zijn in een bij de 

notaris opgestelde samenlevingsovereenkomst. Je mag geen directe familie van deze persoon zijn.

De hoogte van het partnerpensioen

De hoogte van het partnerpensioen is afhankelijk van het moment waarop je overlijdt. Op je Uniform 

Pensioenoverzicht (UPO) zie je hoeveel partnerpensioen je partner krijgt. Je ontvangt het Uniform 

Pensioenoverzicht elk jaar. 

Situatie 1: Je overlijdt nadat je met pensioen bent gegaan

Je partner krijgt een partnerpensioen vanaf jouw overlijden, totdat je partner zelf overlijdt. Het 

partnerpensioen in de basisregeling is standaard 70% van het ouderdomspensioen dat jij krijgt 

uitbetaald. Maar je kunt vlak voordat je met pensioen gaat voor een andere verdeling kiezen. 

Daardoor kan de hoogte van het partnerpensioen hoger of juist lager zijn dan 70%. Hierover 

lees je meer op pagina 11. Als je ook een pensioenkapitaal opbouwt in de excedentregeling, 

kun je voordat je met pensioen gaat kiezen om met je opgebouwde pensioenkapitaal alleen 

ouderdomspensioen in te kopen, maar ook ouderdomspensioen met een partnerpensioen.

Situatie 2: Je overlijdt, terwijl je nog in dienst bent bij Van Lanschot

Je partner krijgt een partnerpensioen vanaf jouw overlijden,totdat je partner zelf overlijdt. Het 

partnerpensioen uit de basisregeling is 70% van het ‘te bereiken ouderdomspensioen’. Het te 

bereiken ouderdomspensioen is het pensioen dat je naar verwachting had kunnen bereiken 

als je tot 67 jaar bij Van Lanschot was blijven werken, op basis van het salaris (tot € 50.250,-) 

dat je verdiende voor je overlijden. Als je deelneemt aan de excedentregeling is een aanvullend 

partnerpensioen verzekerd (tot € 101.519). Dit aanvullend partnerpensioen wordt als volgt 

berekend: 1,16% x pensioengrondslag excedentregeling bij overlijden x deelnemingsjaren aan 

de excedentregeling tot aan de pensioenrichtleeftijd.
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Een voorbeeld

Extra partnerpensioen

Je neemt standaard deel aan een aanvullende verzekering voor extra partnerpensioen. Dit is de 

Anw-hiaatverzekering. Als je overlijdt, krijgt je partner jaarlijks een vast bedrag uitgekeerd als extra 

uitkering naast het partnerpensioen. De hoogte van het bedrag wordt jaarlijks vastgesteld. Op www.

pensioenfondsvanlanschot.nl vind je informatie over de actuele hoogte van de uitkering van de Anw-

hiaatverzekering. De uitkering uit de Anw-hiaatverzekering stopt als je partner een AOW-uitkering 

ontvangt. De premie voor deze verzekering betaal je zelf. De hoogte van de premie vind je op de 

website. Als je geen prijs stelt op deze vrijwillige dekking, dan kan je hiervan afstand doen. Je leest 

hier meer over op pagina 9.

Wezenpensioen

Heb je kinderen? Zij hebben recht op een wezenpensioen. Het wezenpensioen is een tijdelijke 

uitkering. Als je overlijdt krijgen kinderen tot 18 jaar een uitkering van 20% van het nabestaandenpen-

sioen. Studerende en invalide kinderen krijgen tot 27 jaar het wezenpensioen.

 

Situatie 3: Je overlijdt, terwijl je nog niet met pensioen bent, maar ook niet meer in 

dienst bent bij Van Lanschot

Je partner krijgt een partnerpensioen vanaf jouw overlijden, totdat je partner zelf overlijdt. 

Het partnerpensioen is 70% van het pensioen dat je bij Van Lanschot hebt opgebouwd in de 

basisregeling, tenzij je bij uitdiensttreding kiest voor een andere verdeling. Het partnerpensi-

oen uit de excedentregeling is op risicobasis. Als je uit dienst gaat, vervalt deze verzekering. 

Van het opgebouwde pensioenkapitaal kun je bij uitdiensttreding ouderdomspensioen of 

ouderdomspensioen met partnerpensioen aankopen.
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3.1

PREMIE EN TOESLAG
PREMIEBETALING
Van Lanschot betaalt vanaf 2015 tot en met 2019 een vaste premie van 20,5% van de totale salarissom 

aan Pensioenfonds F. van Lanschot. Jij draagt zelf 5% bij van je pensioengrondslag. De vaste premie 

is zo berekend dat je naar verwachting jaarlijks maximaal 1,875% van je pensioengrondslag aan 

pensioen opbouwt. Als blijkt dat de afgesproken premie niet voldoende is om de beoogde opbouw 

te betalen, kan de opbouw voor het komende jaar lager zijn. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de 

kosten van de pensioenopbouw toenemen, de rente daalt of de levensverwachting sneller stijgt dan 

verwacht. Het risico van eventuele tekorten ligt bij de deelnemers.

TOESLAGVERLENING
Door inflatie wordt geld minder waard. Dit geldt ook voor het pensioen dat je opbouwt. Hoe blijft de 

koopkracht van je pensioen op peil? Het Pensioenfonds probeert om de pensioenen elk jaar aan te 

passen aan de gestegen prijzen. Dit noemen we toeslagverlening of indexatie. De financiële reserve 

van het Pensioenfonds moet wel hoog genoeg zijn om deze toeslag te kunnen betalen. Er wordt 

namelijk geen premie voor betaald. Het Bestuur van het Pensioenfonds stelt ieder jaar vast of en zo ja, 

met welk percentage, je opgebouwde pensioen wordt verhoogd.

3

3.2
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4

4.1

4.2

WELKE KEUZES KAN IK MAKEN? 
In de pensioenregeling van het Pensioenfonds F. van Lanschot 

kun je een aantal persoonlijke keuzes maken.

   

AFZIEN VAN ANW-HIAATPENSIOEN
Standaard wordt via Van Lanschot een Anw-hiaatverzekering voor je afgesloten. Je kunt de verzekering 

ook laten vervallen. Kies je voor deze optie, dan moet je een afstandsverklaring invullen. Deze afstands-

verklaring krijg je bij indiensttreding thuisgestuurd door het Pensioenfonds. Vul de afstandsverklaring 

in en stuur het formulier naar AZL (Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen). De verzekering stopt automatisch 

zodra je met pensioen gaat of uit dienst treedt bij Van Lanschot.

BELEGGINGSMIX
Neem je deel aan de excedentregeling? Dan wordt de premie die voor je pensioen wordt betaald, 

belegd. Je kunt deze premie zelf beleggen of laten beleggen door NN Investment Partners.

Standaard belegt NN Investment Partners in een LifeCycle Mix die past bij je leeftijd. LifeCycle beleggen 

houdt in dat het beleggingsrisico wordt afgebouwd naarmate je ouder wordt. Het idee is namelijk 

dat je naarmate je dichter bij je pensioen komt, je meer zekerheid wilt hebben over de hoogte van je 

pensioen en minder risico wilt lopen.

Je kunt binnen deze LifeCycle Mix offensief, neutraal of defensief beleggen. Geef je geen keuze door 

dan wordt standaard defensief belegd. Via je risicoprofiel kun je deze mix aanpassen. Maar je kunt ook 

zelf beleggen. Je bepaalt dan zelf in welke beleggingsfondsen je gaat beleggen. Het Bestuur stelt vast 

in welke beleggingsfondsen je kunt beleggen. Meer informatie vind je op www.mijnpensioen.nnip.nl. 

Hier kun je ook jouw beleggingskeuze doorgeven als je minder risico wilt lopen.

Lees meer over het Anw-hiaatpensioen op 7 bij Extra partnerpensioen.
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4.5

4.3

4.4

WAARDEOVERDRACHT
Je kunt het pensioen dat je bij een vorige werkgever hebt opgebouwd meenemen naar Pensioenfonds 

F. van Lanschot. We noemen dit ‘waardeoverdracht’. Het voordeel van waardeoverdracht is dat je 

pensioen bij één instantie is ondergebracht. Je beslist zelf of je wel of geen pensioen wilt overdragen.

Hoe werkt waardeoverdracht? 

Wil je pensioen dat je bij een vorige werkgever hebt opgebouwd meenemen naar Pensioenfonds F. van 

Lanschot? Vraag dan het formulier voor waardeoverdracht op door een e-mail te sturen naar  

pf-vanlanschot@azl.eu. Op basis van het formulier ontvang je een offerte. In de offerte zie je hoeveel 

pensioen je krijgt in de nieuwe regeling voor het pensioen uit je oude regeling. Omdat regelingen 

verschillen, kunnen deze bedragen afwijken. Maar de waarde van je pensioen blijft wel gelijk. Pas als 

je akkoord gaat met deze offerte wordt de waardeoverdracht in gang gezet. Je krijgt daarna geen 

pensioen meer van je oude pensioenuitvoerder.

Let op:

›  In sommige situaties wordt de aanvraag ‘bevroren’. Bijvoorbeeld als de financiële situatie van de 

oude of nieuwe pensioenuitvoerder waardeoverdracht niet toelaat. Zodra de financiële positie 

weer hersteld is, wordt je aanvraag weer in behandeling genomen. Het Pensioenfonds zal je 

informeren wanneer een dergelijke situatie aan de orde is.

EERDER MET PENSIOEN 
De standaard leeftijd waarop je met pensioen gaat is 67 jaar. Uiteraard heb je de mogelijkheid om 

eerder met pensioen te gaan. Op zijn vroegst kun je stoppen wanneer je 55 jaar bent. Wanneer je 

eerder stopt met werken, bouw je korter pensioen op en wordt je pensioen langer uitgekeerd. Het 

pensioen dat je maandelijks ontvangt zal daardoor lager zijn.

Let op: als je eerder wilt stoppen met werken, moet je dit tenminste drie maanden voordat je met 

pensioen gaat doorgeven aan het Pensioenfonds.

DEELTIJDPENSIOEN
Wil je minder werken, maar nog niet volledig met pensioen? Dan kan deeltijdpensioen een oplossing 

zijn. Deeltijdpensioen is mogelijk vanaf 55 jaar. Dit is een vorm van vervroegde pensionering waarbij 

je voor een gedeelte met pensioen gaat en voor een gedeelte blijft werken. Overleg met je leiding-

gevende of je HR manager wat de mogelijkheden zijn.
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4.6 HOOG-LAAG PENSIOEN
Normaal gesproken krijg je als je met pensioen bent een vast bedrag per maand. Maar je kunt er ook 

voor kiezen eerst vijf of tien jaar een hoger pensioen te ontvangen en daarna een lager bedrag, of 

andersom. De verhouding tussen het hoge en lage bedrag is gebonden aan een maximum percentage. 

Als je hierin geïnteresseerd bent, kun je contact opnemen met het Pensioenfonds om de mogelijkheden 

door te rekenen. Het ‘hoog-laag’ pensioen heeft geen gevolgen voor de hoogte van het partner- of 

wezenpensioen. Wil je gebruikmaken van de hoog-laag regeling? Geef dit dan minstens drie maanden 

voordat je met pensioen gaat door aan AZL (Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen). 

PARTNERPENSIOEN UITRUILEN VOOR EXTRA OUDERDOMSPENSIOEN
Je kunt, als je met pensioen gaat, je pensioen verhogen door (een deel van) het partnerpensioen om 

te zetten naar extra ouderdomspensioen. Je kunt dit hogere pensioen vervolgens gebruiken om eerder 

te stoppen met werken. Dat kan een optie zijn als je geen partner hebt of als je partner zelf een hoog 

ouderdomspensioen heeft opgebouwd. Heb je een partner? Dan is voor het ruilen van je partnerpensi-

oen schriftelijk toestemming van je partner nodig.

Je kunt ook een deel van je ouderdomspensioen omzetten naar een hoger partnerpensioen. 

In de excedentregeling heb je een vergelijkbare keuzemogelijkheid. Als je met pensioen gaat kun je 

ervoor kiezen het opgebouwde kapitaal te gebruiken voor de aankoop van ouderdomspensioen of 

ouderdoms- én partnerpensioen.

Let op: wil je gebruikmaken van de mogelijkheid om partnerpensioen om te zetten naar extra ouder-

domspensioen, of andersom? Geef dit dan uiterlijk drie maanden voordat je met pensioen gaat door 

aan AZL (Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen).

 

4.7
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5.1.1

5.1.2

VERANDERINGEN IN JE SITUATIE
Veranderingen in je werk- of privésituatie kunnen gevolgen hebben voor je 

pensioen. Op die momenten is het belangrijk stil te staan bij je pensioen.  

Op www.pensioenfondsvanlanschot.nl is een aantal veranderingen verder uitgewerkt.

VERANDERINGEN IN JE WERKSITUATIE

NIEUW IN DIENST
Op de dag van indiensttreding start je automatisch met je pensioenopbouw bij Pensioenfonds F. van 
Lanschot. Veel zaken zijn standaard geregeld, maar een aantal zaken niet. Daarvoor moet je zelf actie 
ondernemen of keuzes maken. Je kunt besluiten om af te zien van de Anw-hiaatverzekering. Als je 
deelneemt aan de excedentregeling kun je invloed uitoefenen op hoe de premie wordt belegd. Tot slot 
kun je besluiten om het pensioen dat je eventueel bij een eerdere werkgever hebt opgebouwd, over te 
dragen naar Pensioenfonds F. van Lanschot. Je leest meer over deze keuzes op pagina 9.

MEER OF MINDER GAAN WERKEN
Als je meer of minder uren per week gaat werken, heeft dat invloed op je pensioen. Je jaarlijkse 
pensioenopbouw wordt vermenigvuldigd met het parttimepercentage. Hierover lees je meer op pagina 
4. Je hoeft zelf niets door te geven. De wijziging wordt automatisch verwerkt in de administratie.

MEER OF MINDER VERDIENEN
Ga je meer of minder verdienen? Dat heeft invloed op je pensioen. Hoeveel pensioen je opbouwt in 
een jaar is gebaseerd op je salaris op 1 januari van dat jaar. Tussentijdse salariswijzigingen tellen pas 
het volgende jaar mee voor je pensioenopbouw. Je hoeft zelf niets door te geven. De wijziging wordt, 
op 1 januari, automatisch verwerkt in de administratie.

Ga je meer verdienen dan € 50.250,- (op fulltime basis)? Dan ga je ook pensioen opbouwen via de 
excedentregeling. Je ontvangt hierover automatisch bericht.

EEN PERIODE MET VERLOF
Als je met onbetaald verlof gaat, stopt na 13 weken de opbouw van je pensioen. Zodra je weer aan 
het werk gaat, bouw je weer pensioen op. De hoogte van je partnerpensioen blijft maximaal 18 
maanden ongewijzigd. Als je met ouderschapsverlof of zwangerschapsverlof gaat, loopt je pensioen-
opbouw door. Je betaalt ook je eigen bijdrage.

5

5.1.4

5.1

5.1.3
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5.1.5

5.1.6

5.1.7

5.2

UIT DIENST
Bij uitdiensttreding bij Van Lanschot stopt de pensioenopbouw via Pensioenfonds F. van Lanschot. Het 
ouderdomspensioen en partnerpensioen uit de basisregeling blijven staan. Het pensioenkapitaal dat je 
hebt opgebouwd in de excedentregeling wordt omgezet naar opgebouwd pensioen in de basisrege-
ling. Omdat het partnerpensioen uit de excedentregeling op risicobasis is, vervalt het partnerpensioen. 
De verzekering wordt immers stopgezet. Dit geldt ook voor de vrijwillige Anwhiaatverzekering. 
Je kunt er wel voor kiezen om het pensioenkapitaal om te zetten in een ouderdomspensioen en 
partnerpensioen. Je ontvangt van ons een opgave van de hoogte van je opgebouwde pensioen en 
partnerpensioen. Je kunt ervoor kiezen om je pensioen over te dragen naar de pensioenuitvoerder van 
je nieuwe werkgever. Je moet waardeoverdracht aanvragen bij je nieuwe pensioenuitvoerder.

ARBEIDSONGESCHIKT 
Raak je arbeidsongeschikt? Dan krijg je na twee jaar ziekte een uitkering van UWV. Als je meer dan 
35% arbeidsongeschikt bent, blijf je pensioen opbouwen. We noemen dit ‘premievrije voortzetting van 
de pensioenopbouw’. Je hoeft hier dus geen premie voor te betalen. Je pensioenopbouw is gebaseerd 
op je salaris voordat je arbeidsongeschikt raakte en op je arbeidsongeschiktheidspercentage.

MET PENSIOEN
Uiterlijk drie maanden voor je 67 jaar wordt, krijg je een overzicht waarop staat hoeveel pensioen je 
krijgt. Als je eerder met pensioen wilt, dan moet je dit drie maanden voordat je met pensioen wilt 
aangeven bij het Pensioenfonds. Als je je pensioen anders wilt verdelen, kun je je keuze doorgeven via 
het formulier dat je samen met het pensioenoverzicht ontvangt. Hierover lees je meer op pagina 12.

VERANDERINGEN IN JE PRIVÉ-SITUATIE

VERHUIZEN 

Als je verhuist binnen Nederland, ontvangt het Pensioenfonds je adreswijziging automatisch via de 
Basisregistratie Personen van je gemeente. Als je jouw verhuizing doorgeeft aan de gemeente hoef 
je niets aan het Pensioenfonds door te geven. Verhuis je in of naar het buitenland? Dan is het wel 
noodzakelijk dat je je nieuwe adres aan het Pensioenfonds doorgeeft.

TROUWEN OF SAMENWONEN
Voor het Pensioenfonds is het belangrijk om te weten of je een partner hebt. Je partner kan dan 
namelijk ook aanspraak maken op het partnerpensioen, mocht je komen te overlijden. Als je trouwt 
of een geregistreerd partnerschap aangaat, dan wordt het Pensioenfonds automatisch op de hoogte 
gebracht. Als je gaat samenwonen en een notariële akte laat opmaken, is dat niet het geval. Je moet 
dan een kopie van de akte opsturen naar het Pensioenfonds.

Woon je samen zonder notariële akte, dan heeft je partner géén recht op partnerpensioen. Ga je 
trouwen of samenwonen nadat het ouderdomspensioen is ingegaan? Dan heeft je partner na je 
overlijden geen recht op partnerpensioen.

5.2.1

5.2.2
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DE GEBOORTE VAN EEN KIND
Je kinderen kunnen recht hebben op een wezenpensioen van het Pensioenfonds. Hiervoor is het niet 
noodzakelijk de geboorte van een kind door te geven. Ook wanneer je vanuit een nieuwe relatie 
kinderen tot je huishouden rekent, hoef je dat niet door te geven.

EINDE VAN EEN RELATIE 
Eindigt je relatie, dan heeft dit gevolgen voor je pensioen. Pensioen wordt namelijk als een gemeen-
schappelijk bezit gezien.

Verdeling ouderdomspensioen
Je ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat je tijdens je relatie hebt 
opgebouwd. Als je wilt dat het Pensioenfonds de betaling aan je ex-partner te zijner tijd regelt, moet 
je binnen twee jaar na je scheiding het formulier ‘Mededeling scheiding in verband met verdeling van 
ouderdomspensioen’ invullen en opsturen naar het Pensioenfonds. Het formulier kun je downloaden 
op de website van de Rijksoverheid. Je partner heeft alleen recht op een deel van het ouderdomspen-
sioen als je getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had.

Verdeling partnerpensioen
Je ex-partner blijft recht houden op het partnerpensioen dat tot aan het einde van de relatie is 
opgebouwd. Dit geldt ook voor partners van samenwonenden die zijn aangemeld bij het Pensi-
oenfonds F. van Lanschot. Tenzij jullie andere afspraken hebben gemaakt. Bij beëindiging van de 
samenleving moet dit wel gemeld worden aan het Pensioenfonds door middel van een gezamenlijk 
getekende verklaring. Het partnerpensioen wordt gereserveerd voor je ex-partner en wordt ‘bijzonder 
partnerpensioen’ genoemd. Net als het gewone partnerpensioen wordt het bijzonder partnerpensioen 
uitgekeerd als je komt te overlijden. Een eventuele nieuwe partner deelt dus samen met je ex-partner 
het partnerpensioen.

Afwijken van de standaard verdeling
Het is mogelijk een andere verdeling te kiezen. Dit kun je vastleggen in het echtscheidingsconvenant. 
Geef de verdeling van het pensioen binnen twee jaar na je scheiding door aan het Pensioenfonds door 
een kopie van het echtscheidingsconvenant naar het Pensioenfonds te sturen.

OVERLIJDEN
Als je in Nederland woont, wordt het overlijden van jou of je partner doorgegeven aan de gemeente. 
Vanuit de Basisregistratie Personen wordt dit automatisch doorgegeven aan het Pensioenfonds. Het 
Pensioenfonds neemt contact op met de nabestaanden. Woon je in het buitenland, dan wordt het 
Pensioenfonds niet automatisch geïnformeerd. In dat geval moeten de nabestaanden zelf het Pensi-
oenfonds informeren.

5.2.3

5.2.4

5.2.5
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TOT SLOT
KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELING
Heb je een klacht over de pensioenregeling en/of de uitvoering hiervan, dan kun je contact opnemen 
met AZL. Mocht je er samen niet uitkomen, dan kun je een brief schrijven naar het Bestuur van het 
Pensioenfonds. Hiervoor is een klachten- en geschillenregeling vastgesteld. Is je klacht ook hierna niet 
naar tevredenheid opgelost, dan kun je je desgewenst wenden tot de ‘Ombudsman Pensioenen’ via 
www.ombudsmanpensioenen.nl.

HET RISICO VAN EEN TELEURSTELLEND PENSIOENINKOMEN
In de afgelopen jaren is gebleken dat je als deelnemer rekening moet houden met een mogelijk 
lager pensioeninkomen dan je misschien had verwacht. Dat heeft verschillende oorzaken. Naast de 
kwaliteit van de pensioenregeling kunnen een snel stijgende levensverwachting, een lage rentestand 
of tegenvallende economische ontwikkelingen invloed hebben op de hoogte van de uiteindelijke 
pensioenuitkering. In een CDCregeling kan de toekomstige opbouw namelijk worden verlaagd. Op het 
moment dat de financiële positie van het Pensioenfonds ontoereikend is, blijft toeslagverlening uit. Als 
toeslagverlening een aantal jaren achter elkaar uitblijft, kun je te maken krijgen met een behoorlijke 
achterstand. Ook een echtscheiding kan leiden tot een lager pensioen dan je had verwacht.

Om een beeld te vormen van het inkomen als je met pensioen bent, adviseren we je om het UPO goed 
te bekijken. Het UPO ontvang je elk jaar. Volg de ontwikkelingen bij het Pensioenfonds via de website 
www.pensioenfondsvanlanschot.nl. Ook kun je terecht bij www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een 
totaaloverzicht van het pensioeninkomen.

Ga regelmatig – bijvoorbeeld eens per jaar – na of je inkomen als je met pensioen bent, overeenstemt met 
je verwachtingen. Zo kun je zelf tijdig maatregelen treffen voor aanvullende voorzieningen als dat nodig is.

Voorbehoud
De tekst in deze brochure is een vereenvoudigde samenvatting van het pensioenreglement. Er kunnen 
dan ook geen rechten aan worden ontleend. Bij onduidelijkheden of meningsverschillen over de 
betekenis van de tekst, is het pensioenreglement leidend.

6.1

6.2

6

Meer informatie vind je op website van het pensioenfonds: www.pensioenfondsvanlanschot.nl. 

Heb je vragen? Neem dan contact op met het Pensioenfonds: 

AZL

Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen

Telefoonnummer: 045 - 576 35 90

E-mail: pf-vanlanschot@azl.eu

Bestuursbureau Stichting Pensioenfonds F. Van Lanschot

Postbus 1021, 5200 HC ’s-Hertogenbosch

Telefoonnummer: 073 – 640 85 65

Vragen?


