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Hoeveel pensioenkapitaal heb je in  
totaal gespaard? Pensioenakkoord

Het pensioenakkoord heeft voor iedereen gevolgen. Wat 
die gevolgen voor jou zijn en wat de rol van StiPP hierin 
is, kun je lezen in deze nieuwsbrief. 

Wat houdt het pensioenakkoord in
De AOWleeftijd gaat met ingang van 2020 omhoog 
naar 66 jaar. Als je dus op of na 1 januari 1955 geboren 
bent, krijg je niet vanaf 65, maar vanaf 66 jaar voor het 
eerst AOW (Algemene Ouderdomswet).

Veel werknemers sparen voor een aanvullend pensioen 
als extra inkomen bovenop de AOW. De premie hiervoor 
wordt ingehouden op het loon. De aanvullende 
pensioenregelingen zullen binnenkort gaan veranderen. 
De details hiervan worden in 2012 uitgewerkt.  
Wij houden je via de website en de nieuwsbrief van 
StiPP op de hoogte van deze ontwikkelingen. 

Wat zijn de gevolgen voor StiPP
Veel werknemers zullen door de verhoging van de 
AOWleeftijd langer doorwerken. Als je meer details van 
het pensioenakkoord wilt weten, verwijzen wij je naar 
www.rijksoverheid.nl/pensioen. Hier kun je onder meer 
terugvinden hoe de verhoging van de AOWleeftijd in zijn 
werk gaat.

De afgelopen tijd hebben werkgevers en vakbonden hard gewerkt aan het bereiken 
van een akkoord over het pensioen stelsel. De Tweede Kamer moet nog beslissen over 
de details, maar werkgevers- en werknemers organisaties zijn het nu in grote lijnen 
met elkaar eens.

Wat de hoogte van het aanvullende pensioen betreft, zal 
er bij StiPP niet veel veranderen. Als deelnemer aan 
StiPP bouw je een bepaald bedrag op, dat 
pensioenkapitaal wordt genoemd. Dat kapitaal wordt 
belegd. Leveren de beleggingen een positief resultaat 
op? Dan voegt StiPP dat bedrag toe aan het 
pensioenkapitaal. Is er een negatief resultaat? Dan gaat 
de waarde van het kapitaal omlaag. Dit principe 
verandert niet als het pensioenakkoord doorgaat. 
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Het pensioen reglement  
verandert
Het bestuur van StiPP heeft het pensioenreglement aangepast. Hieronder leggen wij 
je kort uit wat er verandert. Wil je precies weten hoe het reglement er nu uitziet?  
Kijk dan op de website: www.stippensioen.nl/nieuws/wijzigingen-je-pensioenregeling.

Start bijzonder partnerpensioen
De ingangsdatum van het bijzonder 
partnerpensioen verandert. Dit is een 
pensioen voor jouw expartner als jij 
overlijdt. Je expartner heeft recht op 
dit pensioen vanaf de eerste van de 
maand na je overlijden.  
Het bijzonder partnerpensioen loopt 
door tot en met de maand waarin je 
expartner overlijdt.

Uurfranchise is verhoogd
Jaarlijks stelt het bestuur de uur
franchise vast. De franchise is dat 
deel van het loon waarover je géén 

aanvullend pensioen opbouwt, 
omdat het al gedekt is door de 
AOWuitkering. Voor 2011 is de 
franchise vastgesteld op 3 5,70 per 
gewerkt uur. De uurfranchise wordt 
afgeleid van de minimale franchise, 
die elk jaar door het ministerie van 
Financiën wordt bepaald. Voor 2012 
is de uurfranchise 3 5,77.

Geen gegevens ontvangen, 
geen pensioen meer
Als je werkgever je pensioen
gegevens niet doorgeeft aan het 
pensioenfonds, eindigt jouw deel

neming voortaan na drie maanden 
waarin geen gegevens zijn aan
geleverd. Hierdoor loop je het risico 
dat er geen pensioenkapitaal voor je 
wordt opgebouwd. Ben je nog in 
dienst en ontvang je een ‘UPO einde 
deelneming’? Neem dan contact met 
ons op via stippensioen@achmea.nl 
of (088) 008 40 60.

Op onze website www.stippensioen.nl 
lees je er meer over. Je kunt voor 
meer informatie ook bellen met ons 
Klant Contact Center:  
(088) 008 40 60.

Jouw mening telt: word lid  
van de deelnemersraad!
Pensioenfonds StiPP zoekt leden voor de deelnemers
raad. De deelnemersraad adviseert het bestuur gevraagd 
én ongevraagd over elk voorgenomen besluit van het 
bestuur. Het gaat om het reglement of de statuten en 
verder alle actuele onderwerpen van StiPP.  
De deel nemersraad bestaat uit werknemers uit de sector. 
Hiermee dragen de werknemers hun steentje bij aan een 
transparant pensioenfonds.  

Werknemers  
hebben invloed

Ben jij die enthousiaste werknemer of gepensioneerde 
oudmedewerker die zich graag inzet voor de belangen 
van je collega’s en jezelf? Ben jij geïnteresseerd in het 
onderwerp pensioen en wil je er maatschappelijk bij 

betrokken zijn? Meld je dan aan als kandidaat voor de 
deelnemersraad. 

GertPieter Verlinden is sinds november 2007 lid van de 
deelnemersraad: “De deelnemers raad geeft advies over 
de communicatie met deel nemers en de wijze van 
financieel beleid. Het pensioenfonds is verplicht duide
lijke informatie te geven. Of dat lukt, kan het beste door 
deelnemers zelf worden bepaald. Wij kijken onder meer 
goed of de teksten op het jaarlijkse pensioenoverzicht 
begrijpelijk zijn. Maar ook als het gaat om financiën of 
beleggingen geeft de deelnemersraad advies aan het 
bestuur. Het bestuur vindt het belangrijk om vanuit de 
deelnemers te vernemen wat zij van de besluiten 
vinden.” 

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten over 
bijvoorbeeld de tijdsinvestering en de vergoeding? 
Vraag dan volledig vrijblijvend informatie aan via 
stippensioen@achmea.nl.
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Ik heb een ‘UPO einde dienstverband/einde 
deelneming’ ontvangen. Wat is dat? 
Dit is het bericht dat je ontvangt van StiPP als jouw 
dienstverband met je werkgever is beëindigd. UPO 
staat voor Uniform Pensioen Overzicht. Als je dit  
bericht ontvangt terwijl je nog of weer bij de werk
gever in dienst bent, neem dan direct contact op met 
je werkgever.

Wat is mijn polisnummer?
Jouw polisnummer is gelijk aan je burgerservice
nummer (BSN). Vroeger heette dat sofinummer.
 

Heeft mijn werkgever mij al aangemeld?
Dat kunnen we voor jou in ons systeem nagaan. 
Neem daarvoor contact met ons op via de telefoon of 
via de mail. 

Wat heb ik nu precies opgebouwd?
Dat is terug te vinden in het pen sioenoverzicht dat je 
elk jaar van ons krijgt. Hierin staat de waarde vermeld 
per 31 december van het voorgaande jaar. Je vindt 
deze gegevens ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl. 
Wil je de actuele waarde weten van je pensioen
kapitaal? Neem daarvoor contact met ons op via  
stippensioen@achmea.nl.

Wat moet ik met het pensioen overzicht? 
In het pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen
kapitaal  je tot nu toe hebt opgebouwd. De gegevens 
zijn handig als je een planning gaat maken van 
toekomstige inkomsten. Je bewaart het pensioen
overzicht totdat je een nieuw overzicht krijgt. 

 

Kan ik het pensioen afkopen?
Afkoop is het in één keer uitkeren van je opgebouwde 
pensioen kapitaal. De wetgever heeft hiervoor regels 
opgesteld. Als je opgebouwde pensioen kapitaal 
onder de afkoopgrens ligt (in 2012 is dat maximaal  
3 438,44 bruto ouderdomspensioen per jaar) én je 
bent twee jaar of langer geen werknemer meer in de 
flex branche, dan kom je waarschijnlijk in aanmerking 
voor het afkopen van je pensioen. 

 
Kan ik mijn pensioen overdragen?
Als je, voordat je in de branche voor de personeels
diensten begon, in een andere branche werkzaam 
was, kun je ervoor kiezen om het pensioenkapitaal dat 
je toen hebt opgebouwd, over te dragen aan StiPP.  
Dit heet waardeoverdracht. Of waardeoverdracht 
verstandig is, hangt af van je persoonlijke situatie.

Je kunt het pensioenkapitaal overdragen van een 
vorige pensioenuitvoerder naar StiPP als je op dit 
moment pensioenkapitaal opbouwt bij ons pensioen
fonds. Je kunt een waardeoverdracht aanvragen via  
de website: www.stippensioen.nl.

Van welke werkgever is mijn StiPP pensioen 
afkomstig?
Het pensioenkapitaal is afkomstig van de werkgevers 
die aangesloten zijn bij StiPP. Dit zijn over het  
algemeen alle payrollbedrijven, uitzend en 
detacherings bureaus. Wil je precies weten om welke 
werkgevers het in jouw geval gaat? Wij kunnen dat in 
ons  systeem voor je nagaan. Neem via telefoon of 
mail contact met ons op.

Veelgestelde vragen  
aan het Klant Contact Center

Wij hebben de meest gestelde vragen voor jou op een rij gezet. Staat jouw vraag hier  
niet tussen? Ons Klant Contact Center helpt je graag verder. Om je goed van dienst  
te kunnen zijn, zullen wij je vragen jouw burger servicenummer (BSN) te vermelden.  
Je vindt onze contactgegevens onderaan deze nieuwsbrief. 



Postbus 9251
1006 AG Amsterdam
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Contactgegevens 
StiPP
stippensioen@achmea.nl
www.stippensioen.nl
Postbus 40049
7300 AX APELDOORN
Telefoonnummer (088) 008 40 60

Samen eerlijk 
over pensioenen
Alle huidige aandacht voor het thema pensioen zorgt voor een hoop vragen. 
Want gaan die fondsen wel zorgvuldig met je spaargeld om? Kun je nog op 
een goed pensioen rekenen als je 65 wordt? Over de zin & onzin van 
pensioenen gaat de website www.samenstajijsterk.nl. Jouw vragen worden 
beantwoord in begrijpelijke taal en met behulp van duidelijke filmpjes.

Elk jaar krijg je je pen sioen overzicht. 
Daarin zie je hoeveel pen sioen kapitaal je 
tot en met 31 december van het afgelopen 
jaar hebt op  ge bouwd, en welk bedrag je 
later kunt verwachten.
www.mijnpensioenoverzicht.nl
Je kunt ook online zien hoeveel pensioen je hebt 
op gebouwd. Alle pen sioen fondsen werken mee aan de 

Last van lage rente, maar geen gevaar
Een pensioenfonds moet voldoende vermogen hebben  
om nu, en in de toekomst, pensioenen uit te kunnen ke-
ren. Hoe het vermogen zich verhoudt tot de uit te keren 
pensioenen, is wat de dekkingsgraad wordt genoemd. 

Hoeveel pensioenkapitaal heb je in  
totaal gespaard?

website www.mijnpensioenoverzicht.nl. Je kunt daarop 
makkelijk en veilig inloggen met je DigiD. Je ziet op de 
website precies hoeveel pensioen je bij verschillende 
pensioen fondsen bij elkaar hebt gespaard; zowel van 
de fondsen waaraan je in het verleden hebt deel
genomen, als van je huidige pensioenfonds StiPP. 

Heb je nog geen DigiD? Je kunt deze aanvragen op 
www.digid.nl.

Pensioenfondsen zijn volop in het 
nieuws, en je hebt vast gehoord of 
gelezen over ‘lage dekkingsgraden’. 
Een pensioenfonds probeert altijd 
voor een buffer te zorgen. Met die 
buffer worden tegenvallers 
gecompen  seerd. Als de buffer te laag 
is, is de dekkingsgraad ook laag en 

dat betekent dat de hoogte van de 
uitkeringen niet gegarandeerd kan 
worden. 

Hoe zit dat bij StiPP? Ook ons 
pensioenfonds merkt de gevolgen van 
de lage rente en lagere opbrengsten 
van beleggingen. Maar StiPP zit niet 

in de gevarenzone. Over de periode  
1 januari 2011 tot en met 31 oktober 
2011 heeft StiPP een rendement 
gemaakt van ongeveer 0,1%. 
Doordat StiPP over die periode een 
voorzichtig beleggingsbeleid heeft 
gevoerd, is het verlies voor 
deelnemers van StiPP beperkt 
gebleven. Voor meer informatie 
verwijzen wij je naar de StiPP
brochure ‘Jouw pensioen in 
vogelvlucht’ onder het kopje 
Downloads op www.stippensioen.nl.


