In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling.
Wat vind je in laag 1,2 en 3?
Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In deze eerste laag lees je in het kort de belangrijkste informatie over je pensioenregeling. In laag 2 vind
je meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vind je in laag 3 juridische en beleidsmatige informatie van Pensioenfonds
Vopak. Je kan laag 2 en 3 vinden op https://pensioenfonds.vopak.com.
Kijk voor meer informatie op onze website Verantwoord beleggen
De onderliggende beleggingen van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische
activiteiten.

Wat krijg je in onze pensioenregeling?
Ga je met pensioen? Dan krijg je ouderdomspensioen.

Kom je te overlijden? Dan krijgt je partner partnerpensioen en krijgen je kinderen jonger dan 18 jaar wezenpensioen. Het wezenpensioen wordt langer uitgekeerd als je kinderen nog studeren of arbeidsongeschikt
zijn.
Word je arbeidsongeschikt? Dan blijf je een beschikbare premie ontvangen en ontvang je mogelijk ook een
arbeidsongeschiktheidspensioen. Deze zijn afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid.

Het pensioenreglement geeft precies aan hoe de pensioenregeling in elkaar steekt.

Hoe bouw je pensioen op?
Je kan op drie manieren pensioen opbouwen:
A. AOW: dit pensioen krijg je van de overheid. Op www.svb.nl lees je meer over de AOW.
B. Pensioen via je werkgever(s), waaronder Vopak. Dit Pensioen 1-2-3 gaat over het pensioen dat je
opbouwt bij Pensioenfonds Vopak.
C. Pensioen dat je zelf regelt. Bijvoorbeeld door het vrijwillig storten van premies in Pensioenfonds Vopak,
met een lijfrente of door middel van banksparen.
Beschikbare premieregeling
Als deelnemer ontvang je een beschikbare premie. Hiermee bouw je pensioenkapitaal op (beleggen) of je
gebruikt het voor inkoop van ouderdoms- en partnerpensioen. Met het pensioenkapitaal koop je – op een
tijdstip naar keuze maar uiterlijk op de pensioendatum – ouderdoms- en partnerpensioen in. Het ouderdomspensioen wordt vanaf het moment dat je met pensioen gaat maandelijks uitbetaald, zolang je leeft.
De beschikbare premie wordt vastgesteld over drie regelingen (bedragen in 2022):




de A-regeling voor het salarisdeel van € 14.249 tot € 62.210;
de B-regeling voor het salarisdeel van € 62.210 tot € 114.866;
de C-regeling voor het salarisdeel boven € 114.866.

Je kunt de netto beschikbare premie over de C-regeling – als je afstand doet van dit deel van de
pensioenregeling – ook laten uitbetalen via je salaris.
Je werkgever betaalt voor je pensioen
Je betaalt elke maand premie voor je pensioen. Je werkgever doet dat ook. De premie die je betaalt zie je op
je loonstrook.
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Welke keuzes heb je zelf?
Waardeoverdracht
Ben je nieuw in dienst bij Vopak? Je kan het pensioen of pensioenkapitaal dat je via eerdere werkgevers
hebt opgebouwd meenemen naar Pensioenfonds Vopak.
Regeling extra pensioenkapitaal
Bij Pensioenfonds Vopak is het mogelijk om, naast je beschikbare premie voor de verschillende regelingen
extra pensioenkapitaal te storten ten behoeve van een verbetering van je pensioensituatie.
Aparte pensioenregeling voor als je meer dan € 114.866 verdient
Je bouwt pensioen op over het salaris tot € 114.866. Verdien je meer, dan ontvang je over het meerdere
(C-regeling) een netto beschikbare premie. Dit deel van de pensioenregeling is niet verplicht.
Tijdelijk extra partnerpensioen
Wil je iets extra’s regelen voor je partner voor het geval je tijdens je dienstverband komt te overlijden? Je kan
dan een verzekering voor tijdelijk extra partnerpensioen afsluiten via Pensioenfonds Vopak.
Wat krijg je in onze pensioenregeling niet?
Ga je uit dienst? Een deel van het partnerpensioen is op risicobasis verzekerd. Dit deel van het
partnerpensioen vervalt bij uitdiensttreding. Kom je hierna te overlijden? Dan komt je pensioenkapitaal
beschikbaar voor de inkoop van partner- en wezenpensioen.
Hoe zeker is je pensioen?
Welke risico's zijn er?
De hoogte van je (ingekochte) pensioen staat niet vast. Het is mogelijk dat wij je (ingekochte) pensioen niet
met de stijgende prijzen mee kunnen laten groeien. Vopak Pensioenfonds heeft namelijk te maken met onder
meer de volgende risico’s:





De levensverwachting van mensen kan verder stijgen. We moeten de pensioenen dan langer uitbetalen.
De rente kan dalen. Het pensioenfonds heeft dan meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen
uitbetalen.
De resultaten van de beleggingen kunnen tegenvallen.
De wetgever kan strengere regels invoeren die de pensioenregeling beperken.

Een waardevast pensioen
Geld wordt ieder jaar minder waard door prijsstijgingen. Wij proberen je (ingekochte) pensioen elk jaar mee
te laten groeien met de stijging van de lonen of prijzen. Dit heet toeslagverlening of indexatie. Dit kan alleen
als de financiële situatie van het pensioenfonds goed genoeg is.
Als er een tekort is
Als we een tekort hebben, nemen we − indien nodig − één of meer van deze maatregelen:



Je (ingekochte) pensioen groeit niet of slechts gedeeltelijk mee met de stijging van de lonen of prijzen.
Je (ingekochte) pensioen gaat omlaag. We doen dit alleen in het uiterste geval.

Welke informatie is er?
www.mijnpensioenoverzicht.nl of www.mijnpensioencijfers.nl
Bekijk eens per jaar (bijvoorbeeld wanneer je je pensioenoverzicht heb ontvangen) op deze website hoeveel
je in totaal hebt opgebouwd.
Neem contact met ons op als je vragen hebt of keuzes maakt met betrekking tot de pensioenregeling. Bel
naar pensioenbureau, telefoon 010 - 400 26 50. Of mail naar pensioenbureau@vopak.com.
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