
Wat moet ik doen?

ik wil waardeoverdracht 
van mijn pensioen



Ik wil waardeoverdracht van mijn pensioen, wat moet ik doen?
Ik ben onlangs in dienst getreden bij TU, SNIS of Otra, en wil mijn reeds opgebouwde pensioen overdragen 
aan Hagee Stichting? Is dit verstandig? En wat moet ik doen?

Of
Ik ga uit dienst bij TU, SNIS of Otra en ik wil mijn pensioen meenemen naar het nieuwe pensioenfonds. 
Is dit verstandig? En wat moet ik doen?

Wat zijn mijn mogelijkheden?
1. Bij indiensttreding
2. Bij uitdiensttreding

1. Waardeoverdracht bij indiensttreding: 

Wat doet Hagee Stichting?
Bij indiensttreding stuurt Hagee Stichting u:
• Een brief over aanvang deelnemerschap.
• Een beknopte pensioenopgave.
• Een pensioenbrochure.
• Een formulier voor verzoek om waardeoverdracht.

Wat moet ik doen? 
Stuur het formulier voor verzoek om waardeoverdracht ingevuld en ondertekend retour naar Hagee Stich-
ting.

Wat doet Hagee Stichting?
Na ontvangst van het formulier vraagt Hagee Stichting bij uw vorige pensioenfonds een opgave aan van 
de overdrachtswaarde. Op basis hiervan stuurt Hagee Stichting u een off erte met oude aanspraken bij het 
vorige fonds en de te verkrijgen nieuwe aanspraken bij Hagee Stichting. Tevens ontvangt u een akkoord-
verklaring, ter ondertekening. Na ontvangst van de akkoordverklaring stuurt Hagee Stichting een verzoek
om defi nitieve overdracht naar uw vorige pensioensfonds. Hagee Stichting informeert u na ontvangst van de 
overdrachtswaarde over uw extra verkregen aanspraken.

Wat is het gevolg van waardeoverdracht van mijn pensioen naar Hagee Stichting?
Door de waardeoverdracht krijgt u bij Hagee Stichting extra pensioen. De pensioenaanspraken bij uw vorige 
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pensioenfonds komen te vervallen. Hagee Stichting probeert jaarlijks de pensioenen te verhogen met een 
toeslag (indexatie). Dat kan echter alleen als de fi nanciële situatie van het fonds het toelaat. Hagee Stichting 
verlaagt de pensioenen als het fi nancieel slecht gaat met Hagee Stichting, dus ook de extra verkregen pensi-
oenen. U ontvangt te zijner tijd van maar één fonds uw pensioen (overzichtelijk).

Het is te overwegen niet te kiezen voor waardeoverdracht als het vorige pensioenfonds het beter doet dan 
Hagee Stichting: hogere dekkingsgraad, betere verwachtingen. Ook kunt u uw aanspraken bij uw vorige 
pensioenfonds laten staan met het oog op risicospreiding.

Heel kleine aanspraken kunt u beter wel laten overdragen. Ouderdomspensioen lager dan € 462,88 (2015) 
wordt na twee jaar afgekocht en gaat daardoor verloren als pensioen.

 Let op: Maak een goede afweging voor wat betreft uw keuze voor waardeoverdracht. Denk aan de   
 dekkingsgraad en risicospreiding. U vindt de actuele dekkingsgraad van Hagee op www.hagee.nl. 

2. Waardeoverdracht bij uitdiensttreding:

Wat doet Hagee Stichting?
Bij uitdiensttreding stuurt Hagee Stichting u:
• Een brief over einde deelnemerschap.
• Een beknopte pensioenopgave.

Wat moet ik doen? 
Bij uw nieuwe pensioenfonds een verzoek voor waardeoverdracht indienen. 
Uw nieuwe pensioenfonds zal bij Hagee Stichting een opgave van de overdrachtswaarde opvragen.

Wat doet Hagee Stichting?
Na ontvangst van het verzoek stuurt Hagee Stichting uw nieuwe pensioenfonds een opgave van de overdrachts-
waarde van uw pensioen. Het nieuwe fonds zal u een off erte sturen met een akkoordverklaring ter onder-
tekening. Nadat Hagee Stichting de ondertekende akkoordverklaring heeft ontvangen, zal Hagee Stichting
de overdrachtswaarde overmaken naar uw nieuwe pensioenfonds.

Hagee Stichting stuurt u een brief waarin staat vermeld dat de overdrachtswaarde van uw pensioen is 
overgedragen naar het nieuwe fonds en uw pensioen bij Hagee Stichting is komen te vervallen.
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Wat is het gevolg van waardeoverdracht naar mijn nieuwe pensioenfonds?
Door de waardeoverdracht vervalt uw pensioen bij Hagee Stichting. U krijgt bij uw nieuwe fonds extra 
pensioen. U ontvangt te zijner tijd van maar één fonds uw pensioen (overzichtelijk).

Het is te overwegen niet te kiezen voor waardeoverdracht als het nieuwe pensioenfonds het slechter doet 
dan Hagee Stichting: lagere dekkingsgraad, minder goede verwachtingen. Ook kunt u uw aanspraken bij 
Hagee Stichting laten staan met het oog op risicospreiding.

Heel kleine aanspraken kunt u beter wel laten overdragen. Ouderdomspensioen lager dan € 462,88 (2015) 
wordt na twee jaar afgekocht en gaat daardoor verloren als pensioen.

   Let op: Maak een goede afweging voor wat betreft uw keuze voor waardeoverdracht. Informeer   
   bij uw nieuwe fonds of zij uw aanspraken jaarlijks verhogen (indexeren), als het fi nancieel goed gaat  
   met het fonds. Denk aan dekkingsgraad en risicospreiding.

Ik heb vragen, waar vind ik antwoorden?
Op de website van Hagee Stichting: www.hagee.nl
Bij het Pensioenbureau: Ineke Heuvelman 020 545 03 61
Op de website van de overheid: www.mijnpensioenoverzicht.nl
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