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Uit dienst
U gaat uit dienst. Wat gebeurt er dan met het pensioen dat u bij Vopak hebt opgebouwd?
Dat leggen we u uit in deze brochure.
Een nieuwe baan!
Heeft u een nieuwe baan gevonden? Het is belangrijk om te
checken of u bij uw nieuwe werkgever ook pensioen gaat opbouwen. In dat geval kunt u namelijk de waarde van uw pensioen
uit de basisregeling en de waarde van de beleggingen uit de
andere regelingen laten overdragen aan de pensioenuitvoerder
van de nieuwe werkgever. Dat noemen we waardeoverdracht.
Na de waardeoverdracht vervallen alle aanspraken bij Stichting
Pensioenfonds Vopak. U krijgt dan geen pensioen meer van ons.

Hoe werkt waardeoverdracht?
Vraag de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever contact met ons op te nemen. Uw nieuwe
pensioenuitvoerder vertaalt het meegenomen Vopak
pensioen naar een aantal opbouwjaren volgens de
nieuwe pensioenregeling. Pensioenregelingen verschillen van
elkaar. Als in de vorige regeling tien jaar pensioen is opgebouwd,
wil dat niet altijd zeggen dat u ook tien opbouwjaren terugkrijgt in
de nieuwe regeling. De totale waarde van de ‘oude’ en ‘nieuwe’
pensioenen is wel altijd gelijk. De rekenregels voor waardeoverdracht zijn wettelijk vastgesteld. Complexe stof, laat u
daarom goed voorlichten wat voor u de beste situatie is.

Géén waardeoverdracht?
Als u niet kiest om uw opgebouwde pensioen mee
te nemen naar uw nieuwe werkgever, houdt u
uiteraard het recht op het pensioen dat u bij ons
hebt opgebouwd.

Premievrije polis
Wanneer u uit dienst gaat berekent het pensioenfonds hoeveel
ouderdomspensioen en partnerpensioen u tot dat moment
heeft opgebouwd. Ook wordt nagegaan hoeveel kapitaal u tot
dat moment in de beleggingsrekeningen heeft opgebouwd.
Van deze bedragen ontvangt u een bewijs van premievrije aanspraken. Deze bedragen zullen niet verder groeien. Er wordt tenslotte geen premie meer betaald. Wel zullen op uw ouderdomspensioen en partnerpensioen in de basisregeling indien mogelijk
toeslagen worden verleend (zie verderop).
Uw opgebouwde saldi in de beleggingsrekeningen blijven
renderen op basis van de marktontwikkelingen. Wel kunt u nog
steeds zelf bepalen, hoe het opgebouwde pensioenkapitaal moet
worden belegd. Het formulier waarmee u de beleggingsmix kunt
wijzigen vindt u op onze website bij downloads.
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Toeslagen

Voorbehoud

Het leven wordt steeds duurder. Met 1 euro kunt u straks minder
kopen dan nu. Dit wordt veroorzaakt door inflatie. Om daling
in waarde te voorkomen, streeft het pensioenfonds er naar de
pensioenen jaarlijks in lijn met de inflatie te verhogen. Dat heet
het verlenen van toeslagen. Het verlenen van een toeslag vindt
alleen plaats als de financiële positie van het fonds dit toelaat.
Het bestuur stelt ieder jaar vast of en zo ja, met hoeveel, de
pensioenen worden verhoogd. Er is geen recht op toeslagen
en het is voor de lange termijn niet zeker of en in hoeverre toeslagen verleend worden.

De tekst in deze folder is een vereenvoudigde samenvatting van
het pensioenreglement. Er kunnen dan ook geen rechten aan
worden ontleend. Indien er onduidelijkheden of verschillen van
interpretatie zijn is het pensioenreglement bepalend.

Vrijwillige voortzetting
Gaat u geen nieuw dienstverband aan? Omdat u bijvoorbeeld als
zelfstandige gaat werken of misschien heeft u nog geen nieuwe
uitdaging gevonden. Dan is er de mogelijkheid om de opbouw
van uw pensioen gedurende een periode van maximaal drie jaar
zelf voort te zetten. Voor een opgave van de premie moet
u tijdig met ons contact opnemen.

Heeft u vragen?
Dan kunt u ons tijdens kantooruren benaderen via telefoonnummer (010) 400 2650. U kunt ook een e-mail
met uw vragen sturen naar: pensioenbureau@vopak.com. Als u uw klantnummer bij de hand houdt of in
uw e-mail vermeldt kunnen wij u sneller helpen. Voor meer informatie kunt u ook kijken op onze website:
https://pensioenfonds.vopak.com.
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