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Stand per 31 december 2009
Uw pensioenregeling bij Centraal Beheer Achmea
Uitkeringsovereenkomst
Voorbeeld B.V.
Kenmerk: 243.28.36.25.832

U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling via uw werkgever.
Dit overzicht geeft inzicht in uw uitkering bij pensionering en arbeidsongeschiktheid, maar ook in de
uitkering die uw eventuele partner en/of kinderen krijgen als u overlijdt. Alle pensioenfondsen en
verzekeraars in Nederland gebruiken hetzelfde overzicht. Dat maakt uw pensioensituatie een stuk
duidelijker. En het vereenvoudigt het maken van uw financiële planning.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING.
DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

Voor wie is dit pensioenoverzicht bedoeld?

Voor u    De heer A. Voorbeeld
   geboren op 18 mei 1961
   Burgerservicenummer: 101.564.684

Voor uw partner  Mevrouw E. Voorbeeld
   geboren op 10 maart 1964
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Op welke gegevens is uw pensioenoverzicht gebaseerd?

Indiensttreding      1 januari 1988
Begin deelneming     1 januari 1988
Begin pensioenopbouw     1 januari 1988
Deeltijdpercentage 100%

Dit percentage geeft aan hoeveel je werkt. Werk je full-time dan staat er 100% vermeld. 
Je bouwt naar evenredigheid pensioen op.

Voltijd pensioengevend salaris    € 42.806,00
Voltijd franchise      € 15.000,00

Dit is het deel van je salaris waarover je pensioen opbouwt. Franchise: er wordt in je 
pensioenopbouw rekening gehouden met de AOW die je van de overheid ontvangt.

Voltijd pensioengrondslag    € 27.806,00
Opbouwpercentage     2% per jaar

Over dit deel van je salaris bouw je daadwerkelijk pensioen op. 
Dit is je salaris min de franchise.

In dit overzicht is rekening gehouden met eventuele aanvullende producten.



Welk pensioen kunt u verwachten?

Bij pensionering

Te bereiken pensioen
Als u uw huidige dienstverband voortzet tot 65 jaar ontvangt u
vanaf 65 jaar zolang u leeft       € 18.509,00 excl. AOW
Dit is het bruto jaarbedrag dat je zal ontvangen, wanneer je tot je 65e bij de Consumentenbond blijft werken en dan met pensioen 
gaat. Je ontvangt deze uitkering de rest van je leven.

Opgebouwd pensioen
Als uw huidige dienstverband zou zijn beëindigd per 31 december 2009 ontvangt u
vanaf 65 jaar zolang u leeft       € 7.932,00 excl. AOW
Dit is het bruto jaarbedrag dat je ontvangt, wanneer je dit jaar zou stoppen met werken bij de Consumentenbond. Deze pensioen-
uitkering start op 65 jarige leeftijd en je ontvangt uitkering de rest van je leven.

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Met een eventuele schei-
ding is in de vermelde bedragen rekening gehouden als u van ons een bevestiging heeft ontvangen over de verdeling.

AOW
Vanaf uw 65ste ontvangt u van de overheid een AOW-uitkering. Heeft u tussen uw 15e en 65ste in het
buitenland gewoond? Dan is het mogelijk dat u minder AOW ontvangt. Het pensioen ontvangt u
bovenop de AOW.

Bij overlijden tijdens uw huidige dienstverband

Bij uw overlijden vóór uw pensioendatum
Uw partner ontvangt
vanaf uw overlijden tot zijn/haar 65-jarige leeftijd    € 12.956,00
vanaf zijn/haar 65-jarige leeftijd zolang hij/zij leeft    € 12.956,00 excl. AOW
Dit is het bruto jaarbedrag dat aan je partner wordt uitgekeerd wanneer je overlijdt voor je 65e (je ontvangt nog geen ouderdoms-
pensioen), en nog werkte bij de Consumentenbond.  Dit bedrag ontvangt je partner tot zijn of haar overlijden. LET OP: je partner 
moet wel aangemeld zijn voor het partnerpensioen. Bovendien is het partnerpensioen bij de Consumentenbond verzekerd op 
risicobasis, wat inhoudt dat deze verzekering voor je partner vervalt als je uit dienst treedt.

Uw kinderen ontvangen per kind
vanaf uw overlijden tot 18-jarige leeftijd     € 2.591,00
of in het geval uw kind studeert tot 27-jarige leeftijd
Dit is het bruto jaarbedrag dat ieder kind ontvangt vanuit jou pensioen wanneer je overlijdt voor je 65e (je ontvangt nog geen 
ouderdomspensioen), en nog werkte bij de Consumentenbond. Dit bedrag ontvangt hij of zij jaarlijks tot dat het kind 20 jaar oud is, 
of wanneer het kind studeert tot zijn of haar 27 jarige leeftijd. 

Bij uw overlijden ná uw pensioendatum
Uw partner ontvangt
vanaf uw overlijden tot zijn/haar 65-jarige leeftijd    € 12.956,00
vanaf zijn/haar 65-jarige leeftijd zolang hij/zij leeft    € 12.956,00 excl. AOW
Dit is het bruto jaarbedrag dat je partner ontvangt wanneer je overlijdt, wanneer jouw ouderdomspensioen al wel was ingetreden. 
Je partner ontvangt dit bedrag tot zijn of haar overlijden. 

Uw kinderen ontvangen per kind
vanaf uw overlijden tot 18-jarige leeftijd € 2.591,00
of in het geval uw kind studeert tot 27-jarige leeftijd
Dit is het bruto jaarbedrag dat ieder kind zal ontvangen wanneer jij bent overleden, en je ouderdomspensioen al was inge-
treden. Dit bedrag ontvangt hij of zij jaarlijks tot dat het kind 20 jaar oud is, of wanneer het kind studeert tot zijn of haar 27 
jarige leeftijd. 

Let op: alle genoemde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar die in maandelijkse termijnen
worden uitgekeerd. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald.
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Bij overlijden na beëindiging van uw huidige dienstverband

Bij uw overlijden vóór uw pensioendatum

Uw partner ontvangt
vanaf uw overlijden tot zijn/haar 65-jarige leeftijd    € 6.209,00
vanaf zijn/haar 65-jarige leeftijd zolang hij/zij leeft    € 6.209,00 excl. AOW
Dit is het bruto jaarbedrag dat je partner ontvangt, wanneer je overlijdt voor de voor je 65e  en je (al voor het overlijden) 
niet meer bij de Consumentenbond werkte. Je partner ontvangt dit bedrag tot haar overlijden. LET OP: Wanneer je uit dienst 
bent getreden moet je dan wel een deel van het ouderdomspensioen hebben ingeruild voor partnerpensioen. Anders heeft je 
partner hier geen recht op.

Uw kinderen ontvangen per kind
vanaf uw overlijden tot 18-jarige leeftijd     € 1.242,00
of in het geval uw kind studeert tot 27-jarige leeftijd
Dit is het bruto jaarbedrag dat ieder kind ontvangt, wanneer je overlijdt voor je 65e en je (al voor je overlijden) niet meer 
bij de Consumentenbond werkte. Dit bedrag ontvangt hij of zij jaarlijks tot dat het kind 20 jaar oud is, of wanneer het kind 
studeert tot zijn of haar 27 jarige leeftijd. 

Bij uw overlijden ná uw pensioendatum
Uw partner ontvangt
vanaf uw overlijden tot zijn/haar 65-jarige leeftijd    € 6.209,00
vanaf zijn/haar 65-jarige leeftijd zolang hij/zij leeft    € 6.209,00 excl. AOW
Dit is het bruto jaarbedrag dat je partner ontvangt wanneer je overlijdt na je 65e en je (al voor het overlijden en voor 
het intreden van het ouderdomspensioen) niet meer bij de Consumentenbond werkte. LET OP: Na het uit dienst 
treden bij de Consumentenbond heb je dan wel een deel van het ouderdomspensioen moeten inruilen voor partner-
pensioen, anders heeft je partner hier geen recht op.

Uw kinderen ontvangen per kind
vanaf uw overlijden tot 18-jarige leeftijd     € 1.242,00
of in het geval uw kind studeert tot 27-jarige leeftijd

Let op: een scheiding of beëindiging samenwonen heeft invloed op de hoogte van de uitkering voor uw
partner als u overlijdt.
Dit is het bruto jaarbedrag dat ieder kind ontvangt wanneer je na je 65e overlijdt en je (al voor het overlijden en voor het 
intreden van het ouderdomspensioen) niet bij de Consumentenbond werkte. Dit bedrag ontvangt hij of zij jaarlijks tot dat 
het kind 20 jaar oud is, of wanneer het kind studeert tot zijn of haar 27 jarige leeftijd. 

Anw
Als u overlijdt, hebben uw partner en/of kinderen mogelijk recht op een uitkering op grond van de
Algemene nabestaandenwet (Anw).

Bij arbeidsongeschiktheid

Bij arbeidsongeschiktheid ontvangt u een aanvulling op de WIA-uitkering.
Als u volledig arbeidsongeschikt wordt, dan ontvangt u tot 65 jaar € 4.281,00 excl. WIA.
Kijk in de toelichting voor meer informatie, ook over de gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor de
verdere opbouw van uw pensioen.

Let op: alle genoemde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar die in maandelijkse termijnen
worden uitgekeerd. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald.
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Houdt uw pensioen zijn waarde?

Onderstaande informatie heeft alleen betrekking op het ouderdomspensioen.

Dit plaatje probeert een beeld te creëren over de relatieve waarde van het ouderdomspensioen ten 
opzichtten van de prijzen over 15 jaar. Dit plaatje toont in de eerste zwarte kolom de verwachtte prijs-
stijgingen over 15 jaar. In de tweede kolom wordt aangegeven wat de verwachtte groei in uw ouder-
domspensioen zal zijn. In dit voorbeeld geval zal uw pensioen minder hard zal meegroeien met deze 
prijsstijgingen. De derde kolom geeft aan hoe de groei van het ouderdomspensioen zal verlopen wan-
neer het minder goed gaat met de economie.

Let op: dit gaat over een verhoging die u naar verwachting zult krijgen en is een gemiddelde over 15 
jaar.De echte verhoging kan van jaar tot jaar verschillen.

Uw (ex-)werkgever probeert ieder jaar het pensioen te verhogen met de prijsontwikkeling. 

Voor wie is dit
pensioenoverzicht

bedoeld?

Op welke
gegevens is uw

pensioenoverzicht
gebaseerd?

Uniform Pensioenoverzicht 2010

De heer A. Voorbeeld

Welk pensioen
kunt u

verwachten?

Keuze-
mogelijkheden

Houdt uw
pensioen zijn

waarde?

Wat is uw
pensioenaangroei?

Toelichting

-*- Demonstration Powered by Exstream Dialogue 06/30/2010, Version 6.1.028 -*-



Voor wie is dit
pensioenoverzicht

bedoeld?

Op welke
gegevens is uw

pensioenoverzicht
gebaseerd?

Uniform Pensioenoverzicht 2010

De heer A. Voorbeeld

Welk pensioen
kunt u

verwachten?

Keuze-
mogelijkheden

Houdt uw
pensioen zijn

waarde?

Wat is uw
pensioenaangroei?

Toelichting

-*- Demonstration Powered by Exstream Dialogue 06/30/2010, Version 6.1.028 -*-




