Uniform Pensioenoverzicht 2020
Toelichting
Het Uniform Pensioenoverzicht 2020 toont uw pensioensituatie per 1 januari 2020 in uw pensioenregeling bij Philips Pensioenfonds.
Het geeft u inzicht in wat u van Philips Pensioenfonds krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele
partner en/of kinderen krijgen als u overlijdt. Dit overzicht ontvangt u elk jaar.
Deze toelichting is bedoeld als praktische leeswijzer bij het Uniform Pensioenoverzicht. U vindt een korte toelichting op de verschillende onderdelen
van uw overzicht en u leest waar u meer informatie kunt vinden .
Stand op 1 januari 2020
Uw persoonlijke gegevens / Uw partner
Hier vindt u uw persoonlijke gegevens. Als u een partner heeft, dan staan ook zijn/haar gegevens vermeld, zoals bij ons bekend op
1 januari 2020. Kloppen de gegevens niet? Dan kunt u de partnergegevens wijzigen met het formulier ‘Partnerregistratie’.
U vindt dit formulier onder ‘Zelf regelen’ in MijnPPF: www.philipspensioenfonds.nl/mijnppf
				
				

Uw pensioengegevens
Hier ziet u op welke gegevens de bedragen op uw overzicht zijn gebaseerd.

				Werkt u bij Signify?
				Het deel van de pensioenpremie dat u zelf betaalt, was op de peildatum van uw pensioenoverzicht 2%. Vanaf 1 februari 2020 betaalt u
5% van de pensioengrondslag. Dat is in de cao zo afgesproken.
Kijk voor meer informatie over de vermelde pensioenbegrippen op www.philipspensioenfonds.nl/uniformpensioenoverzicht
Welk pensioen kunt u verwachten?
Hoeveel pensioen heeft u opgebouwd?
Hier ziet u het bedrag aan jaarlijks pensioen dat u op 1 januari 2020 bij Philips Pensioenfonds heeft opgebouwd.
Hoeveel pensioen krijgt u als u blijft opbouwen?
				Hier ziet u het bedrag aan jaarlijks pensioen dat u ontvangt vanaf de pensioenleeftijd die op het overzicht staat. U ontvangt dit bedrag
als u tot die leeftijd pensioen blijft opbouwen in uw huidige pensioenregeling. Daarbij gaan we uit van de gegevens die staan onder
‘Uw pensioengegevens’.
Wilt u weten welke AOW-leeftijd voor u van toepassing is? U kunt uw AOW-leeftijd vinden op www.checkuwaowleeftijd.nl
Goed om te weten over het pensioen dat u kunt verwachten
Sinds 1 januari 2019: uw totale pensioen naar 68 jaar
De pensioenrichtleeftijd is voor het gehele pensioen hetzelfde: 68 jaar. U kunt zelf kiezen vanaf welke leeftijd u uw pensioen wilt laten ingaan. Heeft
u pensioen uitgesteld of een tijdelijk pensioen (overbruggingsuitkering)? Dan ziet u wel verschillende ingangsleeftijden op uw overzicht.
Waardeoverdracht
Heeft u elders pensioen opgebouwd en een verzoek tot waardeoverdracht ingediend? Dan kan het zijn dat dit nog niet is verwerkt in uw overzicht.
U krijgt van ons een schriftelijke bevestiging zodra de waardeoverdracht is verwerkt.
Scheiding
Bent u gescheiden of is uw geregistreerd partnerschap beëindigd? Dan heeft u mogelijk met uw ex-partner afspraken gemaakt
over de verdeling van uw pensioen. Dit heet verevening. Als een deel van uw pensioen naar uw ex-partner is gegaan en u heeft hiervan een
bevestiging ontvangen, dan is op uw overzicht het verlaagde ouderdomspensioen vermeld.
Kijk voor informatie over de hoogte van het verevende pensioen in de Pensioenplanner in MijnPPF: www.philipspensioenfonds.nl/mijnppf
Pensioenleeftijd al gekozen?
Heeft u uw pensioenleeftijd al gekozen? Dan is hiermee géén rekening gehouden op uw overzicht.
Voorwaardelijk pensioen: suppletietoeslag
Bent u deelnemer aan het flex pensioen en was u op 31 december 2005 in dienst bij Philips en op 1 januari 2006 25 jaar of ouder? Dan heeft u recht
op extra pensioen, de suppletietoeslag. Lees meer informatie over de financiering van uw extra pensioen in de voetnoot1.
AOW-garantie
In uw overzicht is geen rekening gehouden met een eventuele AOW-garantie. Deze garantie was bedoeld om het gemis aan AOW-pensioen te
compenseren wanneer u voor Philips uitgezonden bent geweest naar het buitenland.
1.

F inanciering voorwaardelijk pensioen (alleen van toepassing als u op 31 december 2005 in dienst was en op 1 januari 2006 25 jaar of ouder was): Het pensioen dat voor u zal
worden ingekocht omdat u in het verleden gedurende uw dienstbetrekking(en) een of meer perioden hebt gehad waarin minder pensioen is opgebouwd dan op grond van de fiscale
regelgeving mogelijk is, wordt pas opgebouwd op het moment dat en voor zover de toegezegde aanspraken zijn gefinancierd. Wanneer uw deelname aan de pensioenregeling
eindigt voordat deze aanspraken (volledig) zijn gefinancierd, heeft u alleen recht op het op dat moment gefinancierde en opgebouwde deel van deze pensioenaanspraken. Indien bij
beëindiging van de deelname aan de pensioenregeling nog geen toegezegd pensioen over verstreken dienstjaren voor u is ingekocht en opgebouwd, heeft u dus ook geen recht op
dit deel van uw toezegging. Als aan u is toegezegd dat pensioenaanspraken over verstreken dienstjaren worden ingekocht, dan moeten deze uiterlijk binnen vijftien jaren nadat de
toezegging is gedaan, zijn gefinancierd. Wanneer u binnen die vijftien jaar met pensioen zou gaan, moeten de in te kopen pensioenaanspraken al eerder zijn gefinancierd, namelijk
uiterlijk op het moment van uw pensionering. Een eenmaal gedane toezegging tot inkoop van aanspraken over het verleden kan in beginsel niet worden ingetrokken of gewijzigd.

Wat krijgen uw partner en kinderen als u overlijdt?
Uw partner krijgt dan
Hier ziet u het bedrag dat uw eventuele partner krijgt van Philips Pensioenfonds na uw overlijden. Het nabestaandenpensioen kunt u
bij pensionering geheel of gedeeltelijk inruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Heeft u een Anw-hiaatverzekering afgesloten? Dan
krijgt uw partner na uw overlijden elke maand een extra bedrag van Philips Pensioenfonds. Tot zijn/haar AOW-leeftijd. Dit eventuele
extra bedrag is inbegrepen in het vermelde bedrag.
				Elk kind krijgt dan
				Hier ziet u het bedrag dat uw eventuele kinderen krijgen na uw overlijden tot de leeftijd die vermeld is op uw overzicht.
Goed om te weten over het pensioen dat uw partner en kinderen kunnen verwachten
Scheiding
Bent u gescheiden of is uw geregistreerd partnerschap beëindigd? Of woont u niet langer samen en heeft u uw partner afgemeld bij
Philips Pensioenfonds? Dan heeft uw ex-partner recht op het nabestaandenpensioen dat u tot het moment van het einde van uw relatie heeft
opgebouwd. Uw ex-partner ontvangt dit bijzonder nabestaandenpensioen als u komt te overlijden. Als u hiervan een bevestiging heeft ontvangen,
dan is het bijzonder nabestaandenpensioen al in mindering gebracht op het vermelde bedrag.
Heeft u geen partner?
Ook als u geen partner heeft, bouwt u nabestaandenpensioen op. Zolang u geen partner heeft, komt er echter niemand in aanmerking voor dit
pensioen. U heeft de mogelijkheid om dit nabestaandenpensioen in te ruilen. U kunt daarvoor kiezen als u met pensioen gaat. In voorgaande jaren
lieten we dat ook zien op uw Pensioenoverzicht. Nu ziet u het in te ruilen nabestaandenpensioen en een lager ouderdomspensioen.
	Met de Pensioenplanner in MijnPPF kunt u berekenen hoe uw pensioen eruitziet als u ervoor kiest om uw nabestaandenpensioen geheel of
gedeeltelijk in te ruilen: www.philipspensioenfonds.nl/mijnppf
Uit dienst
De bedragen voor uw partner en kinderen in het overzicht gelden als u pensioen opbouwt bij Philips Pensioenfonds. Gaat u uit dienst/stopt uw
pensioenopbouw? Dan worden deze bedragen lager.
Wat krijgt u als u arbeidsongeschikt wordt?
Hier is vermeld op welk bedrag u recht heeft als u nu bij Philips of Signify werkt en vanwege arbeidsongeschiktheid uit dienst treedt.
Bovendien wordt uw pensioenopbouw voortgezet tot uw pensioendatum.
Kijk voor meer informatie over arbeidsongeschiktheid op www.philipspensioenfonds.nl/arbeidsongeschikt
Hoe zeker is uw pensioen?
Wat als het mee- of tegenzit?
In uw pensioenoverzicht leest u dat uw pensioen niet vaststaat. Onze financiële situatie is van invloed op de hoogte van uw pensioen.
Zo kunnen wij uw pensioen alleen verhogen door indexatie als er voldoende financiële middelen zijn. Voortaan kunt u zien wat de
invloed op uw pensioen kan zijn als het economisch mee- of tegenzit. De bedragen zijn berekend op basis van uw opgebouwde
pensioen bij Philips Pensioenfonds. Elk jaar berekenen wij deze bedragen opnieuw, op basis van veronderstellingen voor onder andere
inflatie, renteontwikkelingen en beleggingsrendementen. U ziet het bruto pensioen per jaar in drie scenario’s: het verwachte pensioen
en uw pensioen als het in de toekomst beter of slechter gaat met de economie. Hierbij is ervan uitgegaan dat uw pensioen ingaat op 68 jaar.
				Verschil met www.mijnpensioenoverzicht.nl
				Op www.mijnpensioenoverzicht.nl/uniformpensioenoverzicht ziet u in het onderdeel ‘vooruitblik’ ook hoe uw pensioen eruitziet
in drie scenario’s. De scenario’s worden daar weergegeven in een nettobedrag per maand, ingaand op uw AOW-leeftijd. U ziet
daar bovendien niet alleen het deel dat u bij Philips Pensioenfonds heeft opgebouwd, maar ook uw pensioen bij eventuele andere
werkgevers en uw AOW. De bedragen zijn daarom niet te vergelijken met dit Uniform pensioenoverzicht, waar u alleen het pensioen
van Philips Pensioenfonds terugziet in een brutobedrag per jaar, ingaand op de pensioenleeftijd 68 jaar.
	Kijk voor meer informatie over uw pensioen in drie scenario’s op www.philipspensioenfonds.nl/uniformpensioenoverzicht
Verhoging en verlaging van uw pensioen
Het lukt niet altijd om de pensioenen mee te laten groeien met de collectieve cao-schaalaanpassing bij Philips (ook voor diegenen die
werkzaam zijn bij Signify). Of en in hoeverre indexatie mogelijk is, is afhankelijk van de financiële middelen van Philips Pensioenfonds.
Als de beleidsdekkingsgraad te laag is, kan het zo zijn dat Philips Pensioenfonds uw opgebouwde pensioen niet of niet volledig kan
verhogen door indexatie. Dat betekent dan dat uw pensioen minder waard wordt. Als het daarna financieel meezit, kan eventuele
gemiste indexatie worden ingehaald.
	Wilt u meer weten over het indexatiebeleid? En wilt u weten hoe uw pensioen meegroeit als u met pensioen bent of als u geen pensioen
meer opbouwt in deze pensioenregeling? Kijk dan op www.philipspensioenfonds.nl/indexatiebeleid
Meer weten?
Heeft u vragen?
Kijk dan op www.philipspensioenfonds.nl/uniformpensioenoverzicht of neem contact op met onze Klantenservice.
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Pensioenaangroei (factor A) in 2019
Het bedrag op uw overzicht kunt u nodig hebben voor uw belastingaangifte over het jaar 2020. Dat geldt alleen als u zelf uw pensioen heeft
aangevuld bij een verzekeraar. Heeft u meerdere pensioenoverzichten ontvangen? Tel dan de factor A-bedragen bij elkaar op.
	Wilt u een berekening maken van uw fiscale ruimte? Gebruikt u dan de Rekenhulp Lijfrentepremie van de Belastingdienst. Dat vindt u op
www.belastingdienst.nl. Ook uw financieel adviseur kan u hierbij helpen.

