
INLEIDING
In dit blad vindt u de belangrijkste wijzigingen 

in de pensioenregeling. Het pensioenfonds  

voldoet hiermee aan de verplichting van de  

Pensioenwet om deelnemers en gepensioneer-

den schriftelijk op de hoogte te brengen van  

relevante wijzigingen. Wij raden u aan deze  

informatie bij uw pensioenpapieren te bewaren.

De meeste wijzigingen gaan dit keer over de 

aanpassing van het pensioen aan individuele 

wensen. Denk hierbij aan eerder met pensioen 

gaan, incl. deeltijdpensioen. Maar ook aan de 

hoog-laagregeling en de uitruil van het 

nabestaandenpensioen. 

DOORWERKEN NIET VERPLICHT 
BIJ DEELTIJDPENSIOEN
Het is bij deeltijdpensioen niet langer nodig om 

voor een deel van de week te blijven werken. 

Verder kan bij vervroeging van het volledige 

pensioen doorgewerkt worden. Anders gezegd: 

het maakt voor het pensioen niet uit of en 

hoeveel u blijft werken. Daarnaast biedt de 

regeling meer keuze dan in het verleden. Het 

pensioenfonds komt hiermee o.a. tegemoet 

aan deelnemers die een deeltijdpensioen van 

50% wilden. Dat was in het verleden niet 

mogelijk. Vóór het 60ste jaar met pensioen  

gaan blijft onmogelijk. 

Let op, gebruik van de Aanvullingsregeling stelt 

voorwaarden aan uw verdiensten. Neem voor 

informatie over de Aanvullingsregeling en 

bijverdienen contact op met het pensioenfonds.

NABESTAANDENPENSIOEN 
WIJZIGT NIET MEE
De deelnemer kan bij pensionering verschillende 

keuzes maken. Uitruil van partnerpensioen heeft 

logischerwijze gevolgen voor de hoogte van het 

partnerpensioen. De overige keuzes hebben 

geen effect op het nabestaan den pensioen. Bij 

overlijden ontvangen achter gebleven partners en 

kinderen pensioen alsof gekozen zou zijn voor 

volledig pensioen vanaf de reguliere pensioen-

datum, momenteel 65 jaar.

OOK GEWEZEN DEELNEMERS 
KUNNEN KIEZEN
Gewezen deelnemers (ook wel slapers 

genoemd) hebben vrijwel dezelfde mogelijk-

heden om hun pensioen naar wens in te vullen. 

Zij kunnen gebruikmaken van vervroegd 

pensioen, deeltijdpensioen, uitruil van 

nabestaandenpensioen en de hoog-laag-

regeling. Zij kunnen echter niet kiezen voor  

een pensioen dat later ingaat dan de reguliere 

pensioendatum. 

BEREKENING MAATWERK
PENSIOEN
Bij de berekening van het pensioen wordt bij 

individuele keuzes gebruik gemaakt van 

factoren. Deze flexibiliseringsfactoren worden 

jaarlijks vastgesteld. Hierdoor kwam het voor 

dat zes maanden voor pensionering een ander 

pensioen werd berekend dan op het moment 

van pensionering werd uitgekeerd. In de nieuwe 

situatie worden de factoren ruim van tevoren 

vastgesteld en gaan zij in per 1 juli van het jaar. 

Wie in het najaar met pensioen wil, krijgt 

hierdoor in het voorjaar een juiste berekening. 

Verder is de volgorde vastgesteld waarin 

verschillende keuzes worden verwerkt bij de 

berekening van het pensioen. 

ASPIRANTEN EN NABESTAANDEN
PENSIOEN
Werknemers in de branche bouwen vanaf 21 jaar 

pensioen op. Jongere werknemers worden als 

aspirant-deelnemer ingeschreven. Daarmee 

hebben hun partner en kinderen bij onverhoopt 

overlijden recht op nabestaandenpensioen.  

Bij de berekening van dat pensioen wordt 

uitgegaan van een volledige pensioenopbouw 

vanaf 21 jaar tot de reguliere pensioendatum. 

Deze is momenteel 65 jaar.
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CONTACT MET HET FONDS?

Hebt u vragen over de pensioenregeling? 

Neemt u dan contact op met de Service Desk.

Deze is telefonisch te bereiken via 

088 – 008 40 56. U kunt ook per e-mail  

contact met ons opnemen:  

info@pensioenfondsarchitectenbureaus.nl

Het postadres is:

Pensioenfonds Architectenbureaus

p/a Syntrus Achmea

Postbus 40040

7300 AX Apeldoorn

Op www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl 

vindt u veel informatie. Hier kunt u zich ook  

opgeven voor onze elektronische nieuwsbrief. 


