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De pensioenregeling
Uw mogelijkheid om extra pensioen op te bouwen

Als medewerker van PostNL of een gelieerde onderneming valt u onder de cao of
heeft u een Persoonlijke Arbeidsovereenkomst (PAO) afgesloten. In deze cao of PAO
is onder andere de pensioenovereenkomst opgenomen. Hierin staan de afspraken
tussen de werkgever en de werknemer over het pensioen. De uitvoering van deze
pensioenovereenkomst wordt verzorgd door Pensioenfonds PostNL. Naast de
standaardopbouw (middelloonregeling) van Pensioenfonds PostNL, kunt u bij
Pensioenfonds PostNL vrijwillig extra pensioen opbouwen door zelf in te leggen.
U kunt dit doen via de regeling Individueel Pensioensparen (IPS).

De middelloonregeling

In de voor u geldende middelloonregeling
bouwt u, tot u 68 jaar bent, ieder jaar een stukje
pensioen op over het salaris dat u in datzelfde jaar
ontvangt. Uw uiteindelijke pensioen is gebaseerd
op het gemiddelde salaris dat u verdient in
de jaren dat u werkt.

'Met de regeling Individueel
Pensioensparen kunt u extra
ouderdomspensioen en partnerpensioen opbouwen'

Individueel Pensioensparen

De pensioenregeling kent de mogelijkheid
om op vrijwillige basis extra in te leggen voor
een aanvullend pensioen: de regeling Individueel
Pensioensparen. U kunt via deze regeling extra
ouderdomspensioen en partnerpensioen opbouwen.

		

Meer weten?
• Heeft u na het lezen van deze brochure

Het bedrag dat u periodiek hiervoor inlegt, wordt belegd.

nog vragen over Individueel Pensioensparen?

Als het opbouwpercentage lager is dan 1,875%, zoals de

Kijk dan op onze website.

afgelopen jaren het geval was, is er meer inlegruimte.

• Of neem contact opnemen met ons op via

In deze brochure leest u meer over de beleggings

(050) 582 79 33. Mailen kan natuurlijk ook naar

mogelijkheden die daarbij tot uw beschikking staan.

deelnemer@pensioenpostnl.nl.

www.pensioenpostnl.nl

Individueel Pensioensparen | 2

Individueel Pensioensparen
Waarom meedoen?

De regeling Individueel Pensioensparen is een vrijwillige regeling. U hoeft er dus niet
aan mee te doen. Het extra pensioen dat u via Individueel Pensioensparen opbouwt, kunt
u op twee manieren gebruiken: u gebruikt dit saldo om eerder te stoppen met werken of
u laat het bij pensionering als een extra (hoger) pensioen tot uitkering komen. De keuze
waarvoor u het saldo wilt gebruiken, hoeft u pas op de pensioendatum te maken.

Eerder met pensioen

De huidige pensioenregeling biedt u de mogelijkheid om
eerder te stoppen met werken dan op de pensioenleeftijd
van 68 jaar. Als u eerder met pensioen gaat, wordt de hoogte
van uw pensioenuitkering lager. Vervroeging van pensioen
rechten is op zijn vroegst mogelijk vanaf 60 jaar. De opbouw
duur wordt namelijk korter en de uitkeringsduur wordt
langer. Extra pensioen uit Individueel Pensioensparen
vormt dan een mooie aanvulling. Maar pas op: het is een
aanvulling en geen zelfstandige vroegpensioen-uitkering.
Het gaat altijd gelijktijdig in met het volledige ouderdoms

'Ik wil graag
eerder stoppen
met werken'

pensioen.

Hogere pensioenuitkering

Een andere mogelijkheid is dat u inlegt in Individueel
Pensioensparen om op uw pensioendatum een hoger
ouderdomspensioen tegemoet te kunnen zien. Het ips-saldo
wordt op pensioendatum automatisch omgezet in een aan
spraak op ouderdomspensioen. Op uw pensioendatum
kunt u ervoor kiezen een deel van het ouderdomspensioen
om te zetten in partnerpensioen.

Individueel Pensioensparen is een
vrijwillige regeling

Zoals gezegd is de regeling Individueel Pensioensparen een
vrijwillige regeling. U hoeft er dus niet aan mee te doen. Van
groot belang bij uw keuze is dat u allereerst een goed inzicht
heeft in uw financiële situatie nu en op het moment dat u
met pensioen gaat. Niet alleen uw pensioenaanspraken, maar
ook uw persoonlijke situatie speelt daarbij een rol. Studerende
kinderen, het hebben van een partner, het inkomen van uw
partner en overige financiële verplichtingen of juist het
vervallen daarvan, zijn van invloed.
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'Er zijn verschillende redenen
om mee te doen aan IPS'

Redenen om mee te doen

Met Individueel Pensioensparen kunt u inleggen voor extra
ouderdomspensioen. En er zijn situaties waarin dit extra
pensioen goed van pas kan komen:
• Als u eerder wilt stoppen met werken.
• Als uw salaris sterk stijgt en u uw pensioen in verhouding 		

'Van groot belang bij uw keuze is
dat u allereerst een goed inzicht
heeft in uw financi�le situatie'

mee wilt verhogen.
• Als u gescheiden bent en wilt inleggen voor een extra 		
partnerpensioen voor een eventuele nieuwe partner
(altijd in combinatie met een extra ouderdomspensioen). 		
Datzelfde geldt ook voor uw eigen ouderdomspensioen, als
dit bij de scheiding is verdeeld tussen u en uw ex-partner.
• Als u na 31 december 1949 geboren bent en een jongere 		
partner heeft en u de tijdelijke terugval in inkomen wilt

Meer weten?

opvangen, die ontstaat als uw partner nog geen recht heeft

Meer informatie over redenen om deel te nemen aan

op AOW en geen recht heeft op een partnertoeslag AOW.

de IPS-regeling vindt u op onze website:

• Als u langere tijd in het buitenland heeft gewoond,
want voor ieder jaar in het buitenland wordt uw AOW-		

www.pensioenpostnl.nl/ips

pensioen met 2% gekort. Via Individueel Pensioensparen 		
kunt u het ontstane tekort (deels) afdekken.
• Als u te weinig ouderdomspensioen opbouwt of heeft
opgebouwd, bijvoorbeeld omdat u pas op latere leeftijd 		

U kunt ook contact met ons opnemen
via (050) 582 79 33.
		

bent begonnen met werken, of het opbouwpercentage in
een of meerdere jaren lager is dan het maximale opbouwpercentage van 1,875%.
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De beleggingsmogelijkheden
De keuze is aan u

Doet u mee aan de regeling Individueel Pensioensparen? Dan wordt het door u
ingelegde geld in principe belegd in de zogeheten Life Cycle die door uw pensioenfonds is samengesteld. U heeft echter ook de mogelijkheid om ©vrij© te beleggen in
��n van de zes beschikbare beleggingsfondsen.

Uw beleggingshorizon

Een hypotheek is een lening om een huis te kunnen kopen.

Als u uw geld via Individueel Pensioensparen gaat

Een lening waarover rente wordt betaald en waarbij de

beleggen, geldt dat het volledige beleggingsrisico bij u

woning als onderpand dient. Als belegger in hypotheken

ligt. Hoeveel beleggingsrisico u kunt of wilt lopen, is van

investeer je geld, zodat hypotheken verstrekt kunnen worden.

meerdere omstandigheden afhankelijk. Belangrijk hierbij

De ontvangen hypotheekrente is het rendement. Deze rente is

is uw beleggingshorizon, de periode waarin u deelneemt

hoger dan de rente op bijvoorbeeld een belegging in staats

aan ips. Hoe langer deze periode duurt, bijvoorbeeld omdat

obligaties. Het voordeel van een belegging in hypotheken is

u nog ver van uw pensioenleeftijd bent verwijderd, des te

de extra zekerheid door het onderpand.

meer tijd u heeft om eventuele negatieve bewegingen op de
beleggingsmarkt op te vangen. Als u uit dienst gaat, wordt uw

Geldmarktbeleggingen zijn beleggingen in geldmarkt-

ips-saldo omgezet in een pensioenaanspraak. Uw geld wordt

instrumenten met een korte looptijd en een beperkt koers-

dan niet langer belegd, maar omgezet naar een bedrag dat

risico. Daarnaast is het belangrijk dat ze goed verhandelbaar

vanaf uw pensioendatum aan u wordt uitgekeerd. Hoeveel

zijn. Dit type beleggingen kunnen bijvoorbeeld kortlopende

pensioen u krijgt is afhankelijk van het actuele renteniveau.

deposito’s en spaarfondsen zijn. De waarde van geldmarkt

Bij een hoge rente kan veel pensioen worden aangekocht

beleggingen is niet afhankelijk van het renteniveau. Met een

met uw kapitaal. Bij een lage rente is uw pensioen lager.

belegging in geldmarktinstrumenten bent u daarom niet

Aandelen, vastrentende waarden,
hypotheken en geldmarkt

Een aandeel is het bewijs van een financiële deelneming in
het eigen vermogen van een bedrijf. Als u een aandeel heeft,

beschermd tegen het risico dat u met uw kapitaal minder
pensioen kunt inkopen na een rentedaling.

De Life Cycle

De Life Cycle is ontwikkeld vanuit de zorgplicht die de Pensioen-

bent u aandeelhouder. Samen met de andere aandeelhouders

wet voorschrijft. Typerend voor de Life Cycle is de indeling in

bent u dan eigenaar van het bedrijf. Als u als aandeelhouder

leeftijdsgroepen. Als u jong bent, heeft u tot uw pensioen

uw geld terug wilt, dan moet u de aandelen verkopen tegen

leeftijd meer tijd om pensioen op te bouwen. Dan kunt u

de dan geldende koers. Deze koers wordt op de beurs bepaald.

een hoger beleggingsrisico nemen, omdat tussentijdse

De koersschommelingen kunnen bij aandelen heftig zijn,

tegenvallers kunnen worden opgevangen door gemiddeld

zowel positief als negatief.

hogere verwachte rendementen. Bovendien hebben jongere
deelnemers nog maar een relatief klein pensioenkapitaal

Vastrentende waarden zijn beleggingen in obligaties.
Een obligatie is een schuldbewijs voor een (langlopende)
lening van een overheidsinstelling of een bedrijf. Iemand die
een obligatie koopt, ontvangt van de uitgever van de obligaties
een rentevergoeding (coupon). De waarde van obligaties en de
inkoop van uw pensioen zijn afhankelijk van de marktrente.
Door meer te beleggen in langlopende obligaties zal naar
verwachting het in te kopen pensioen stabieler zijn.
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opgebouwd waarover zij risico lopen.

Oudere deelnemers hebben een kortere beleggingshorizon.
Voor hen kan een neerwaartse koersbeweging echter wél

Vrij beleggen

Naast de Life Cycle biedt Pensioenfonds PostNL u de mogelijk

direct een negatief effect hebben op het te verkrijgen

heid om ’vrij’ te beleggen. Voor het vrij beleggen heeft het

pensioen. Oudere deelnemers hebben relatief gezien veel

pensioenfonds verschillende beleggingsfondsen beschikbaar

meer pensioenkapitaal opgebouwd en lopen dus over een

gesteld, elk met een eigen risicoprofiel.

veel groter bedrag een risico. Bovendien hebben zij minder
tijd om een negatieve schok te compenseren.

Bij duurzaam beleggen wordt bij de aandelenkeuze rekening
gehouden met bepaalde waarden en normen ten aanzien

Rekening houdend met het bovenstaande is de Life Cycle zo

van mens, milieu en maatschappij.

samengesteld, dat het aantal aandelen waarin uw ips-saldo
wordt belegd automatisch afneemt naarmate u ouder wordt.

Depot D is het minst risicovol omdat het vooral belegt in lang

Op deze manier maakt de Life Cycle voor u een leeftijdsgebon

lopende staatsobligaties. Het risico van een lager pensioen

den afweging tussen een (zo hoog mogelijk) rendement en

door een rentedaling is hiermee grotendeels weggenomen.

een beheerst risico. Bovendien hoeft u niet zelf te kiezen voor
een ander beleggingsdepot met een lager risico als u ouder
wordt, want u schuift automatisch door.

Kosten van beleggen

Beleggen brengt verschillende kosten met zich mee.
Deze kosten zijn aan- en verkoopkosten en de kosten van

Voor deelnemers die vlak voor hun pensionering zitten,

het beheren van de beleggingen. U betaalt als deelnemer

geldt dat de Life Cycle zo is samengesteld dat het risico

geen aankoop en/of verkoopkosten. Ook betaalt u geen

erg laag is. De laatste jaren voor pensionering wordt

kosten als u uw beleggingskeuze aanpast, bijvoorbeeld als

vrijwel volledig in langlopende staatsobligaties belegd.

u van Life Cycle overstapt naar Vrij Beleggen. Voor het beheren

Naar verwachting leidt deze aanpak tot een stabiele

van de beleggingen worden wel kosten berekend. Deze kosten

ontwikkeling van het pensioenkapitaal.

worden direct verrekend in het rendement en zijn afhankelijk
van het depot waarin u belegt.

Actuele samenstelling

'Voor deelnemers die vlak voor
hun pensionering zitten, geldt dat

De meest actuele samenstelling vindt u op onze website:
www.pensioenpostnl.nl/beleggingsmogelijkheden. Er is
een tabel voor Life Cycle en een tabel voor Vrij Beleggen.

de Life Cycle zo is samengesteld
dat het risico erg laag is'
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De Profielwijzer helpt u bij uw keuze

Bij uw keuze voor een beleggingsfonds moet u het

Let wel: u blijft altijd zelf verantwoordelijk voor uw keuze
voor een beleggingsfonds.

beleggingsrisico afwegen tegen uw persoonlijke wensen
en voorkeuren. De Life Cycle biedt u een (zo hoog mogelijk)
rendement tegen een beheerst risico. Vanwege het leeftijds
afhankelijke karakter van de Life Cycle past deze nagenoeg
altijd in uw beleggingsprofiel. Bovendien heeft u geen
omkijken naar de wijze waarop uw ips-inleg wordt belegd.

Profielwijzer
De Profielwijzer helpt

Wilt u vrij gaan beleggen, dan moet u het beleggings-

u bij uw keuze

profiel kiezen dat het beste bij u past. De Profielwijzer
op www.pensioenpostnl.nl kan u hierbij helpen. Nadat u

www.pensioenpostnl.nl

een aantal eenvoudige vragen over beleggingen heeft
beantwoord, krijgt u uw risicoprofiel.

'De Life Cycle is
ontwikkeld vanuit
de zorgplicht die
de Pensioenwet
voorschrijft'
7 | Pensioenfonds PostNL

Meer weten?
Informatie over de kosten die zijn verbonden aan
het beleggen in de Life Cycle en in de verschillende
beleggingsfondsen vindt u op
www.pensioenpostnl.nl/ips

Zo meldt u zich aan
En meer praktische informatie

Besluit u om mee te doen aan de regeling Individueel Pensioensparen?
Dan kunt u zich via het deelnameformulier Individueel Pensioensparen aanmelden,
uw beleggingskeuze doorgeven en aangeven welk bedrag u wilt inleggen. Dit formulier
kunt u downloaden op www.pensioenpostnl.nl, onder 'Brochures & Formulieren'.
Het is goed om te weten dat u de hoogte van uw inleg en uw beleggingskeuze
tussentijds kunt wijzigen. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om uw deelname
aan Individueel Pensioensparen op een door u te bepalen moment te stoppen.
Let op, u moet ieder jaar opnieuw uw keuze doorgeven.

Hoogte en betaling van uw inlegbedrag

Hoeveel wordt er uitgekeerd?

zelf hoeveel u inlegt en of u maandelijks en/of ineens wilt

hangt af van een aantal zaken. Bijvoorbeeld hoe lang u heeft

’betalen’. Het door u gekozen bedrag wordt vervolgens

ingelegd, hoeveel u jaarlijks heeft ingelegd, wat het rende

maandelijks of eenmalig ingehouden op uw salaris. Het

ment is geweest op uw inleg en wat het inkooptarief op uw

bedrag dat u kunt inleggen (de inlegruimte) is wel gebonden

pensioendatum is.

Als deelnemer aan Individueel Pensioensparen bepaalt u

Hoe hoog het saldo op het moment van pensionering is,

aan een (fiscaal) maximum. Meer hierover leest u op pagina 11.

Zicht op uw saldo

Neemt u deel aan Individueel Pensioensparen, dan kunt u
ieder moment via de website een actueel overzicht inzien
van het totale kapitaal op dat moment en de behaalde rende

		

Meer weten?
• U kunt uw beleggingskeuze of -wijziging alleen 		

menten. Daarvoor logt u in op Mijn PostNL Pensioen en kijkt

online doorgeven. Kies op www.pensioenpostnl.nl

bij Mijn beleggingen.

onder ’Mijn Pensioen’ voor Profielwijzer. Geeft u
uw nieuwe depotkeuze door vóór de 26e van een

In het pensioendashboard (dat u ook onder ’Mijn pensioen’

bepaalde maand, dan geldt deze keuze vanaf de 1e

vindt) wordt het bestaande IPS-kapitaal meegenomen

van de daaropvolgende maand. Wisselen van

bij de berekeningen. U kunt desgewenst het verwachte

beleggingsfonds kan uitsluitend met het 		

rendement aanpassen.

gehele kapitaal. Het is dus niet mogelijk om in te

Veranderingen in uw persoonlijke situatie

leggen in verschillende beleggingsfondsen.
• Wilt u uw inleg wijzigen? Dat kan door het keuze-

Er kunnen zich veranderingen voordoen in uw persoonlijke

formulier Individueel Pensioensparen op te sturen

situatie die van invloed zijn op uw deelname aan Individueel

naar uw eigen salarisadministratie. U vindt dit 		

Pensioensparen, zoals een andere baan of arbeidsongeschikt
heid. Op pagina 13 leest u wat er gebeurt als zich een
specifieke gebeurtenis voordoet.

formulier op www.pensioenpostnl.nl.
• Ook als u uw deelname aan de regeling wilt 		
stopzetten, maakt u gebruik van het keuzeformulier Individueel Pensioensparen dat u 		
vindt op www.pensioenpostnl.nl.
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De maximale inleg
En informatie over uw inlegruimte

De regeling Individueel Pensioensparen biedt u de mogelijkheid het pensioen
dat u via uw werkgever opbouwt, aan te vullen. Het bedrag dat u als deelnemer
voor dit doel inlegt, is aan een fiscaal maximum gebonden. Dit maximum wordt
ook wel inlegruimte genoemd.

Uw inlegruimte

Uw inlegruimte benutten

hiervan jaarlijks bericht. Bij vaststelling van de inleg-

deel van uw totale inlegruimte te gebruiken. U kunt echter ook

ruimte is een aantal factoren van belang, bijvoorbeeld

kiezen voor een combinatie van een éénmalige storting en een

hoe lang u pensioen opbouwt volgens de pensioenregeling

maandelijks inlegbedrag. Let er daarbij wel op dat u de aangegeven

van PostNL en de hoogte van uw ouderdomspensioen in

inlegruimte voor dat jaar niet overschrijdt.

Ieder jaar wordt voor u de inlegruimte berekend. U krijgt

De inlegruimte kunt u benutten door maandelijks een twaalfde

relatie tot uw pensioengevend salaris.

Extra inlegruimte

In beide situaties wordt het door u gekozen inlegbedrag op uw
bruto salaris ingehouden.

Soms is er sprake van extra inlegruimte. Dit is bijvoorbeeld
het geval als het geldende opbouwpercentage lager is
dan het maximum van 1,875%. Heeft u vragen over extra
sparen via IPS? Neemt u dan contact met ons op of kijk
op www.pensioenpostnl.nl.

Meer informatie?
Meer informatie vindt u op onze website

'Door verlaagde
opbouw is er meer
ruimte om te sparen'
9 | Pensioenfonds PostNL
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Wat gebeurt er met
mijn saldo als...
Specifieke situaties uitgelicht

Tijdens uw dienstverband bij PostNL
kunnen zich verschillende specifieke
situaties voordoen die van invloed zijn
op het saldo dat u opbouwt met de
regeling Individueel Pensioensparen.
Hieronder nemen we er enkele met
u door.

Stel, u verlaat PostNL voor uw pensioendatum.
Dan eindigt uw deelname aan de pensioenregeling

en wordt het door u ingelegde geld plus het daarover
behaalde rendement omgezet in een aanspraak op een
extra ouderdomspensioen en partnerpensioen. U kunt
de totale pensioenaanspraken (inclusief de verkregen
extra pensioenaanspraken uit Individueel Pensioensparen)
overdragen aan uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dit heet
waardeoverdracht.
Is er geen sprake van een nieuw pensioenfonds of draagt
u de pensioenaanspraken niet over, dan heeft Pensioenfonds
PostNL de ambitie om deze aanspraken jaarlijks te verhogen
(ook wel indexatie of toeslag genoemd). Hiervoor wordt de
consumentenprijsindex (CPI)* van het Centraal Bureau voor
de Statistiek van september tot september als basis genomen.
De toeslag is maximaal 4% en de verhoging vindt plaats als
de middelen van het fonds dit toelaten. De ambitie is een
toeslag te verlenen van 70% van de algemene prijststijging.
De verwachting is dat, gezien de huidige financiële positie
van het fonds, er de komende jaren een beperkte toeslag
kan worden verleend.

'De verhoging vindt plaats voor zover
* Dit betreft de prijsindex ’Alle huishoudens afgeleid’.

de middelen van het fonds dit toelaten'
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Stel, uw dienstverband wordt beëindigd
wegens arbeidsongeschiktheid.

Wanneer u ongehuwd samenwoonde en u heeft de verdeling

Als na beëindiging van uw dienstverband bij PostNL uw deel

van uw pensioen bij beëindiging van uw relatie geregeld in

neming aan de pensioenregeling wordt voortgezet op basis

een notariële akte, dan gelden voor uw ex-partner dezelfde

van arbeidsongeschiktheid, dan kunt u niet langer inleggen

rechten als bij echtscheiding.

in de regeling Individueel Pensioensparen. Het saldo blijft
belegd, waardoor u rendement ontvangt dat op uw pensioendatum wordt omgezet in een extra pensioenaanspraak.

Stel, u overlijdt voor de pensioendatum.

In geval van overlijden in actieve dienst wordt het saldo uit

Via de Profielwijzer op het afgeschermde gedeelte van

de regeling Individueel Pensioensparen aangewend voor de

www.pensioenpostnl.nl kunt u nog wel een wijziging in

aankoop van partnerpensioen en wezenpensioen. Als er geen

uw beleggingsfondskeuze aangeven.

nabestaande(n) is/zijn, vervalt het saldo aan het fonds en
wordt het toegevoegd aan het fondsvermogen.

Als er sprake is van een gedeeltelijke voortzetting van uw
dienstverband, bijvoorbeeld bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, dan kan het extra inleggen wel worden voortgezet.

Stel, u en uw partner gaan scheiden.

Als er sprake is van echtscheiding en u heeft meegedaan
aan de regeling Individueel Pensioensparen, dan wordt het
saldo ’verdeeld’ tussen u en uw ex-partner. Het deel dat de
ex-partner toekomt, wordt omgezet in een recht op ouder
domspensioen voor de ex-partner. Uw saldo wordt dus lager.

11 | Pensioenfonds PostNL

'Als er sprake is van een scheiding,
dan wordt het saldo verdeeld
tussen u en uw ex-partner'

Individueel Pensioensparen en de fiscus
Hoe zit het precies?

Het bedrag dat u inlegt in de regeling Individueel Pensioensparen is fiscaal
aftrekbaar. Voorwaarde voor deze fiscaal aantrekkelijke manier van extra inleggen,
is dat het eindkapitaal als pensioen tot uitbetaling komt.

Belastingvoordeel wordt automatisch verrekend

Wel belasting over pensioenuitkering zelf

op uw bruto salaris. Bij die inhouding wordt al rekening

koopt, wordt te zijner tijd samen met het ’normale’ pensioen

gehouden met de fiscale aftrekbaarheid; over de inleg

uitgekeerd. De pensioenuitkeringen vormen belastbaar

worden namelijk geen loonbelasting en premies sociale

inkomen. Bij de uitbetaling zal dan ook belasting worden

verzekeringen ingehouden. Inleggen via Individueel Pensioen-

ingehouden door het pensioenfonds.

Het bedrag dat u inlegt, wordt door uw werkgever ingehouden

Het extra pensioen dat u bij uw pensionering van het saldo

sparen levert dus een belastingvoordeel op. De omvang van dit
belastingvoordeel is afhankelijk van de hoogte van uw salaris.
Omdat de inleg bij Individueel Pensioensparen niet tot
het loon behoort waarop de sociale uitkeringen worden
gebaseerd, kan deelname aan deze regeling gevolgen hebben
voor de hoogte van een eventuele WIA-uitkering.

Meer informatie?
Meer informatie vindt u op:
www.pensioenpostnl.nl
www.belastingdienst.nl

'Extra inleggen via Individueel Pensioensparen
levert een belastingvoordeel op'
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Meer weten? www.pensioenpostnl.nl
Disclaimer
De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig.
De vermelde gegevens zijn uitsluitend bedoeld om deelnemers algemene informatie te verstrekken. De gegeven informatie
wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, echter het gebruik van de informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.
Het pensioenfonds aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden
in de informatie, of voor schade ontstaan in verband met het gebruiken, het afgaan op of verspreiden van de informatie.
Rechten kunnen uitsluitend worden ontleend aan het voor de deelnemer geldende pensioenreglement.

