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U bouwt pensioen op bij Philips Pensioenfonds. Vanaf uw 58-ste kunt u kiezen wanneer u
met pensioen wilt. Bij iedere keuze hoort een andere hoogte van uw pensioen.
U moet uw pensioenleeftijd in ieder geval uiterlijk zes maanden voordat u uw pensioen
wilt laten ingaan, aan Philips doorgeven. Philips geeft deze weer aan ons door.
Als pensioenfonds weten wij hoe ingewikkeld het kan zijn om uw pensioen helder te
krijgen. Terwijl het gaat over uw inkomen straks. Daarom helpen wij u graag om de juiste
keuze te maken. In deze brochure leest u in vijf stappen hoe u uw pensioenleeftijd kiest
en welke keuzes u daarna nog heeft.

		 Checklist
		 Stap 1
		Controleer uw gegevens in MijnPPF

		 Stap 2
		Bereken de gevolgen van uw keuzes in de pensioenplanner

		 Stap 3
		Bezoek een voorlichtingsbijeenkomst

		 Stap 4
		Geef uw pensioenleeftijd door

		 Stap 5
		Maak keuzes over uw inkomen
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Stap 1:
Controleer
uw gegevens
in MijnPPF

Breng een bezoek aan ‘Mijn Philips Pensioenfonds’
(MijnPPF), de beveiligde webomgeving waarin u uw
persoonlijke pensioeninformatie vindt. Ga hiervoor naar
www.philipspensioenfonds.nl/mijnppf en log in met uw
DigiD. Ga vervolgens naar ‘Profiel’ in MijnPPF en bekijk
uw gegevens en die van uw eventuele partner. Zijn uw
gegevens niet juist? Dan kunt u een aantal gegevens zelf
aanpassen op uw profielpagina.

!

Actiepunt
Kloppen de partnergegevens niet? Geef dan met
het formulier ‘Partnerregistratie’ de wijzigingen
aan ons door. U vindt dit formulier in MijnPPF
onder ‘Regelen’.

De juiste gegevens zijn van belang, omdat de pensioen
bedragen in de Pensioenplanner hierdoor kunnen
veranderen. Controleer zeker of de gegevens van uw
partner juist zijn. Dit is voor het nabestaandenpensioen
heel belangrijk. Alleen als uw partner is geregistreerd bij
Philips Pensioenfonds, betalen wij een nabestaanden
pensioen uit na uw overlijden.
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Stap 2: Bereken
de gevolgen van
uw keuzes in de
Pensioenplanner

In MijnPPF vindt u ook de Pensioenplanner.
De Pensioenplanner geeft uw salaris, uw pensioen
inkomen en het AOW-pensioen van de overheid grafisch
weer. Zolang u nog geen pensioenleeftijd heeft gekozen,
gaat de Pensioenplanner uit van de pensioenrichtleeftijd
van 68 jaar. Bovendien wordt uitgegaan van enkele
andere standaardkeuzes. U kunt nu zelf de standaardkeuzes aanpassen en zo berekenen welke financiële
gevolgen dat heeft voor uw pensioen. U krijgt zo een
goed beeld van uw mogelijke pensioensituatie. Op basis
daarvan kunt u uw pensioenleeftijd kiezen.
Hieronder leest u kort met welke keuzes u kunt r ekenen.
De definitieve keuzes voor nabestaandenpensioen,
overbruggingspensioen en hoog-laagregeling maakt u
uiteindelijk pas kort voordat u met pensioen gaat.
U ontvangt daarover kort voor pensionering meer
informatie.
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Pensioenleeftijd

Hoog-laagregeling

In de Pensioenplanner ziet u welke gevolgen bepaalde
ingangsleeftijden hebben voor uw pensioen. Laat u
uw pensioen eerder ingaan dan 68 jaar? Dan wordt
uw pensioen lager. U stopt namelijk eerder met
werken en bouwt daardoor dus minder lang pensioen
op. Bovendien ontvangt u uw pensioen dan eerder
en daardoor langer. Als u later met pensioen gaat,
wordt uw pensioen juist hoger. U kunt uw keuze voor
uw pensioendatum overigens niet vastleggen via de
Pensioenplanner. In stap 4 leest u hoe u dit kunt doen.

Met de hoog-laagregeling kunt u de hoogte van uw
ouderdomspensioen aanpassen aan uw persoonlijke
wensen. U heeft dan tot een bepaalde leeftijd een hoger
pensioen en in de periode daarna een lager pensioen.
U kunt in de Pensioenplanner kiezen tot welke leeftijd
u het hogere pensioen wilt ontvangen. Hierbij kunt u
kiezen uit uw AOW-leeftijd en 72 jaar. Dit noemen wij de
hoog-laagleeftijd. Daarnaast kunt u nog keuzes maken in
de hoogte van uw pensioen.

Nabestaandenpensioen
U bouwt automatisch een nabestaandenpensioen op.
Dit is een pensioen voor uw eventuele partner na uw
overlijden. Iedereen bouwt een nabestaandenpensioen
op, ook als u geen partner heeft. Op het moment dat
u met pensioen gaat, kunt u kiezen wat u met het
opgebouwde nabestaandenpensioen wilt doen.
U kunt het nabestaandenpensioen houden voor uw
eventuele partner op het moment dat u met pensioen
gaat. Heeft u een partner die zelf genoeg pensioen
heeft? Dan kunt u ervoor kiezen om uw nabestaandenpensioen geheel of gedeeltelijk in te ruilen voor meer
ouderdomspensioen voor uzelf. Heeft u geen partner?
Dan heeft niemand recht op het nabestaandenpensioen.
Wij ruilen het nabestaandenpensioen dan automatisch
in voor ouderdomspensioen. U ontvangt hierdoor meer
ouderdomspensioen.

Overbruggingspensioen
Als u ervoor kiest uw pensioen eerder in te laten gaan
dan uw AOW, kunt u ervoor kiezen een overbruggingspensioen in te kopen. Op die manier zit er minder
verschil tussen uw totale inkomen vóór en na uw AOWleeftijd. In sommige gevallen kunt u niet kiezen voor een
overbruggingspensioen. Bijvoorbeeld als u niet genoeg
pensioen heeft opgebouwd om een overbruggingspensioen in te kopen. U kunt er dan wel voor kiezen om eerder met pensioen te gaan. Maar u kunt het gemis van uw
AOW-pensioen tot uw AOW-leeftijd niet opvangen met
een overbruggingspensioen.

!

Actiepunt
Bekijk de gevolgen van uw keuzes in de
Pensioenplanner op
www.philipspensioenfonds.nl/mijnppf
Heeft u geen computer met internet?
Neem dan contact op met de Klantenservice van
Philips Pensioenfonds op 030 – 277 56 40.

Deeltijdpensioen
Wilt u in de aanloop naar uw pensioendatum alvast
minder gaan werken? Dan is deeltijdpensioen een
mogelijkheid. U gaat dan minder werken en ontvangt
voor de overige uren alvast een deel van uw pensioen.
De pensioenopbouw gaat door voor het percentage dat
u blijft werken.
Met uw manager maakt u afspraken over de invulling
van de werktijden tijdens de periode van deeltijd
pensioen. Deze afspraken worden vastgelegd in
een overeenkomst. Overigens kunt u de g
 evolgen
van deeltijdpensioen niet doorrekenen in de
Pensioenplanner.
Er zijn verschillende regelingen w
 aarbinnen u minder
kunt werken met behoud van pensioenopbouw.
Meer hierover leest u in uw cao.

Tip! Wilt u weten vanaf wanneer u recht heeft
op AOW-pensioen?
Kijk op www.checkuwaowleeftijd.nl
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Stap 3: Bezoek
een voorlichtingsbijeenkomst

Zoals gezegd is het kiezen van uw pensioenleeftijd niet
makkelijk. Dan kan het fijn zijn als iemand m
 ondeling
alles uitlegt. Daarom organiseren wij ieder jaar een aantal voorlichtingsbijeenkomsten over het kiezen van uw
pensioenleeftijd. U kunt zich, eventueel samen met uw
partner, aanmelden voor zo’n bijeenkomst.
We geven dan een algemene toelichting op de informatie
in MijnPPF en de Pensioenplanner. Ook hoort u daar
wat eerder of later met pensioen gaan, betekent voor uw
pensioeninkomen. Na afloop kunt u vragen stellen aan
een pensioendeskundige.

!

Actiepunt
Meld u aan voor een voorlichtingsbijeenkomst.
We organiseren meerdere bijeenkomsten op
verschillende plaatsen in het land.
Op www.philipspensioenfonds.nl/
voorlichtingsbijeenkomst ziet u wanneer en waar
de voorlichtingsbijeenkomsten zijn.
Daar kunt u zich ook direct inschrijven voor de
bijeenkomst van uw keuze. Of u kunt bellen met
onze Klantenservice op 030 – 277 56 40.
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Stap 4: Geef uw
pensioenleeftijd door

U hoeft de keuze voor uw pensioenleeftijd nog niet
direct te maken. U moet uw pensioenleeftijd doorgeven
uiterlijk zes maanden voordat u uw pensioen wilt laten
ingaan. Wilt u bijvoorbeeld met pensioen als u 63,5 jaar
bent? Dan moet u dit doorgeven voordat u 63 jaar wordt.
Uw keuze moet bovendien uiterlijk bij ons bekend zijn
als u 66,5 jaar bent. Wilt u tussen 67 en 70 jaar met
pensioen gaan? Dat kan alleen als Philips dat goed vindt.
En ook dan moet uw keuze uiterlijk bij ons bekend zijn
als u 66,5 jaar wordt.
Let op! Als u geen keuze maakt en u heeft pensioen
opgebouwd met verschillende pensioenrichtleeftijden,
gaat uw pensioen op verschillende momenten in.
Zolang u nog geen pensioenleeftijd heeft gekozen,
ontvangt u vanaf uw 60-ste ieder jaar van ons een brief
met informatie over de voorlichtingsbijeenkomsten.
Let op: als u uw pensioenleeftijd heeft gekozen, kunt u
deze niet meer wijzigen.
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Stap 5: Maak keuzes
over uw inkomen

!

Actiepunt
Weet u wanneer u met pensioen wilt? Stem dit af
met uw leidinggevende. Geef dit dan door via
pps.europe@philips.com voor Royal Philips of
hrservices.europe@philips.com voor Philips
Lighting met een kopie aan uw leidinggevende.
PPS of HR Services legt vervolgens de gewenste
pensioenleeftijd vast in een overeenkomst.
U en uw leidinggevende ondertekenen deze
overeenkomst. Philips stuurt een kopie van de
overeenkomst naar Philips Pensioenfonds. U hoeft
dus zelf niets door te aan het Pensioenfonds.
U ontvangt vervolgens een schriftelijke bevestiging
dat wij uw keuze hebben vastgelegd.

Heeft u uw pensioendatum gekozen? Dan nodigen wij u
zes maanden voor uw gekozen pensioendatum uit om
naar de Pensioenplanner te gaan. Op dat moment kunt
u in de Pensioenplanner uw definitieve pensioenkeuzes
invoeren (zie stap 2 voor een korte uitleg over deze
keuzemogelijkheden):
Keuze 1: Nabestaandenpensioen behouden of inruilen
Keuze 2: Overbruggingspensioen
Keuze 3:	Eerst meer en dan minder pensioen
(hoog-laagregeling)
Keuze 4: Deeltijdpensioen
De Pensioenplanner neemt u stapsgewijs mee door
de verschillende keuzes die u heeft. Heeft u uw keuzes
gemaakt? Dan maakt u uw pensioenaanvraag definitief
door de samenvatting van uw keuzes uit te printen, te
ondertekenen en terug te sturen. Aansluitend wordt uw
pensioenaanvraag verwerkt en worden uw keuzes pas
definitief gemaakt.
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Contactgegevens
Heeft u vragen over deze brochure? Neem dan gerust contact op met onze
Klantenservice. De contactgegevens van de Klantenservice zijn:
Philips Pensioenfonds
Postbus 716
3700 as Zeist
Telefoon: +31 30 – 277 56 40 (geopend op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur)
Internet: www.philipspensioenfonds.nl
Contact: www.philipspensioenfonds.nl/contact
E-mail: info@philipspensioenfonds.nl

18-9938 juni 2018

Deze brochure is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. De informatie in deze
brochure is een verkorte en vereenvoudigde versie van de informatie uit het
pensioenreglement. Het pensioenreglement is uiteindelijk leidend. U kunt het
pensioenreglement downloaden via www.philipspensioenfonds.nl/downloads

