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Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
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Hoe is uw Pensioen geregeld?

Welkom bij de Onderlinge ’s-Gravenhage. U bouwt vanaf 01-06-2016 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever
<naam werkgever>. Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt 
in deze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Pensioen 1-2-3 bevat geen 
persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl, uw jaarlijkse Uniform 
Pensioenoverzicht (UPO) en www.onderlinge-pensioen.info.

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?
Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In deze eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw 
pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 juridische en 
beleidsmatige documenten van de pensioenregeling. U kunt laag 1, 2 en 3 ook vinden op onze website
www.onderlinge-pensioen.info .

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?
Gaat u met pensioen? Dan krijgt u
ouderdomspensioen. Dat ouderdomspensioen ontvangt
u als u 67 jaar wordt.

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan gaat uw
pensioenopbouw door, maar u betaalt dan zelf
geen premie meer.

Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner
partnerpensioen en krijg(t)(en) uw kind(eren)
wezenpensioen als u overlijdt wanneer u nog steeds bij
deze werkgever werkt.

Wilt u precies weten wat deze pensioenregeling
u biedt? Kijk op www.onderlinge-pensioen.info
of vraag het pensioenreglement bij ons op.

Wat krijgt u in deze pensioenregeling niet?
Werkt u niet meer bij deze werkgever en overlijdt u?
Dan krijgt uw partner geen partnerpensioen en krijgen
uw kinderen geen wezenpensioen van ons.

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen
arbeidsongeschiktheidspensioen van ons.

a
Hoe bouwt u pensioen op?

U bouwt op drie manieren pensioen op:
A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid als u in Nederland woont of werkt. Op www.svb.nl leest u meer over
de AOW.
B. Pensioen bij de Onderlinge ‘s-Gravenhage. U bouwt dit pensioen op via uw werkgever. Hierover gaat dit Pensioen
1-2-3.
C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

Ieder jaar wordt premie gestort in uw pensioenverzekering. De premies vormen op uw pensioendatum een
pensioenkapitaal. Met dit kapitaal koopt u een ouderdoms- en partnerpensioen. Dit noemen we een beschikbare
premieregeling.

Uw premie wordt vastgesteld over een deel van uw jaarlijkse brutoloon. Dat gaat niet over uw hele loon. We houden
namelijk al rekening met uw AOW. Het deel van uw loon waarover geen beschikbare premie wordt vastgesteld, is de
franchise. De franchise in 2016 is € 12.953,00. Over het loon min de franchise wordt de premie vastgesteld.

Uw werkgever betaalt de premie voor uw pensioen.



Meer weten over uw pensioen? Kijk dan in laag 2 en laag 3 van Pensioen 1-2-3 op www.onderlinge-pensioen.info.

Welke keuzes heeft u zelf?
Verandert u van baan? U kunt uw eerder opgebouwde 
pensioen meenemen naar de pensioenuitvoerder van 
uw nieuwe werkgever.

Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Kijk dan in de 
pensioenvergelijker. U kunt de pensioenvergelijker ook 
vinden op onze website www.onderlinge.info of 
opvragen bij onze Pensioendesk.

Wilt u extra pensioen opbouwen? Kijk voor de 
mogelijkheden in laag 2.

U bouwt pensioen op over het salaris tot € 101.519,00. 
Verdient u meer, dan kunt u er voor kiezen om zelf op 
een andere manier voor aanvullend pensioen te 
zorgen.

Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen
omruilen voor partnerpensioen voor uw partner?
Dat kan als u met pensioen gaat of als u uit
dienst treedt.
Wilt u het partnerpensioen, of een deel daarvan,
omruilen voor ouderdomspensioen voor uzelf?
Dat kan op uw pensioendatum.

Wilt u beginnen met een hoger of juist lager
pensioen? Dat kan op uw pensioendatum.

Op uw pensioendatum koopt u van uw
pensioenkapitaal een periodieke uitkering die u
ontvangt zolang u leeft. U kunt zelf kiezen bij
welke pensioenuitvoerder of verzekeraar u deze
uitkering koopt. Dit noemen wij shoppen.
Wilt u alle keuzemogelijkheden zien? Alle
overige keuzes bij persoonlijke gebeurtenissen
(bijvoorbeeld ontslag en pensionering) vindt u in
laag 2 van uw Pensioen 1-2-3.

Hoe zeker is uw pensioen?
De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Pas op de pensioendatum heeft u zekerheid over de hoogte van uw
pensioenuitkering. Uw pensioenuitkering is namelijk afhankelijk van de hoogte van uw beschikbare premie, het
pensioenkapitaal dat daarmee is opgebouwd (inclusief winstbijschrijvingen) en het tarief dat de door u gekozen
verzekeraar hanteert bij de aankoop van uw pensioenuitkeringen.

Welke kosten maken wij?
Voor de uitvoering van de pensioenregeling rekent de Onderlinge ‘s-Gravenhage kosten. Deze uitvoeringskosten
betaalt uw werkgever aan ons. De kosten bedragen 1,5% van de premie en € 70 per werknemer per jaar.

Wanneer moet u in actie komen?
Als u van baan verandert. U kunt uw eerder
opgebouwde pensioenen meenemen naar de
pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever.

Als u meer of minder gaat werken.

Als u arbeidsongeschikt wordt. Als u tussentijds verlof opneemt, bijvoorbeeld
ouderschapsverlof of zwangerschapsverlof.

Als u gaat trouwen, samenwonen of een
geregistreerd partnerschap aangaat.

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u in totaal
heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Als u gaat scheiden of het samenwonen of
geregistreerd partnerschap beëindigt.

Als u gebruik wilt maken van een van de
keuzemogelijkheden. Zie onder ‘Welke keuzes heeft
u zelf?’.

Als u verhuist naar het buitenland.

Als u werkloos wordt.

Neem contact met ons op als u vragen hebt of
gebruik maakt van de actie- en/of keuzemomenten.
Stuur een e-mail naar pensioendesk@ogmail.nl of bel
ons op telefoonnummer 070 - 3 421 421. Wij zijn
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00
tot 17.30 uur. Meer informatie vindt u ook op:
www.onderlinge.info
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