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Geachte mevrouw, meneer, 

De lente is alweer begonnen. Nu is een goed moment om u bewust te zijn van uw eigen financiële
situatie, ook op pensioengebied. U bouwt pensioen op bij Pensioenkring Sweco van Het nederlandse
pensioenfonds. In ‘Mijn pensioen’ kunt u informatie over uw pensioen overzichtelijk bij elkaar vinden. Een
totaaloverzicht van al uw pensioenen vindt u op mijnpensioenoverzicht.nl.

 

Uw pensioen in 2022

Sinds 1 januari 2022 zijn er een aantal wijzigingen in uw pensioen:

Uw pensioenopbouw is verlaagd van 1,17% naar 1,12%
De premie van het risicoPartnerpensioen is verlaagd van 2,85% naar 2,5% van de pensioengrondslag
De hoogte van het tijdelijk risicoPartnerpensioen is verhoogd van € 12.307 naar
€ 12.473 bruto per jaar bij een voltijdsdienstverband

Daarnaast heeft de overheid in 2022 de bedragen verhoogd voor de afkoopgrens, de franchise en het
fiscaal maximaal salaris waarover pensioen kan worden opgebouwd. Meer informatie en
rekenvoorbeelden vindt u hier. 

 

Nieuws van het fonds

In januari maakte Het nederlandse pensioenfonds bekend een strategische samenwerking te zijn
aangegaan met pensioen-, risico- en vermogensbeheerspecialist Cardano. Voor de uitvoering van de
pensioenregelingen in het nieuwe pensioenstelsel is gekozen voor Blue Sky Group. Daarmee is Het
nederlandse pensioenfonds klaar voor de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Lees hier het
volledige persbericht.

 

Onderzoek naar de risicobereidheid
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Hoeveel risico wilt u met uw pensioen nemen? Dit was een van de vragen in een groot onderzoek van
Motivaction dat we eind vorig jaar hebben gehouden onder de deelnemers en gepensioneerden van
Pensioenkring Sweco. 

Met de komst van het nieuwe pensioenstelsel moeten sociale partners en wij als pensioenfonds een
aantal belangrijke keuzes maken. Daarom is het belangrijk om inzicht te hebben in de wensen en
behoeften van onze deelnemers, onder andere voor beleggingsrisico’s maar ook wat betreft duurzaam
beleggen. Onderzoeksbureau Motivaction heeft het onderzoek voor ons uitgevoerd.

25% van de gepensioneerde deelnemers en 15% van de actieve deelnemers hebben aan het onderzoek
meegewerkt. Hartelijk dank daarvoor! Lees hier de belangrijkste conclusies uit het onderzoek.

 

Nieuw pensioenstelsel

Carola Schouten is als minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen verantwoordelijk voor de
invoering van het nieuwe pensioenstelsel. Zij heeft hiervoor op 30 maart 2022 een voorstel van de Wet
toekomst pensioenen voorgelegd aan de Tweede Kamer. Als de Tweede Kamer en de Eerste Kamer de wet
aannemen, gelden de nieuwe pensioenregels naar verwachting vanaf 1 januari 2023. Alle
pensioenregelingen moeten uiterlijk vóór 1 januari 2027 zijn aangepast.

Meer lezen over het nieuwe pensioenstelsel en wat het precies inhoudt? Klik dan hier!

 

Scheiden? Vergeet uw pensioen niet!

Bijna 40 procent van de huwelijken eindigde de afgelopen jaren in
een echtscheiding. Scheiden heeft ook invloed op het pensioen. Als
u gaat scheiden, moeten de bezittingen verdeeld worden. Het gaat
bijvoorbeeld om het huis en spaargeld, maar ook om het pensioen
dat is opgebouwd. Hier leest u op welke pensioenzaken u moet
letten als u uit elkaar gaat. Verdelen van pensioen bij scheiding kan
ingewikkeld zijn. Vraag daarom altijd hulp van een expert!
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Verdelen van het pensioen

U bent in loondienst en bouwt ouderdomspensioen op in
Pensioenkring Sweco van Het nederlandse pensioenfonds. Als u uit
elkaar gaat, moet u het ouderdomspensioen verdelen. Het gaat dan
om het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd tijdens uw
huwelijk of geregistreerd partnerschap. Uw ex-partner krijgt de helft
van uw ouderdomspensioen. Dat is wettelijk zo geregeld. U kunt
overigens ook andere afspraken maken. Andersom heeft u ook recht
op de helft van het opgebouwde ouderdomspensioen van uw (ex)-
partner.

 

Vragen over uw pensioen? De medewerkers van klantbediening helpen u graag

Francis, Robert, Pascale, Sofie, Wim, Erik, Roland en Victoria staan dagelijks voor u klaar. Ze zijn te
bereiken via telefoon, e-mail of whatsapp. Heeft u een wat uitgebreidere vraag? Maak dan een
belafspraak via de website. Op de website vindt u ook veel vragen en antwoorden over pensioenzaken. Al
uw pensioeninformatie vindt u in uw Pensioen 1-2-3 in ‘Mijn pensioen’.

Met vriendelijke groet,

De medewerkers van Het nederlandse pensioenfonds

PS: Een totaaloverzicht van al uw pensioenen vindt u op mijnpensioenoverzicht.nl.
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