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Wat heeft u aan het Uniform 
Pensioenoverzicht? 
Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat 
u van Hagee Stichting gaat krijgen als u met pensioen gaat.  
Pensioenen van andere fondsen staan niet op dit overzicht. Wilt 
u een compleet overzicht van al uw pensioenen? Kijk dan op 
www.mijnpensioenoverzicht.nl. Behalve pensioen staat daar 
ook de AOW vermeld.  
 
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Ineke Heuvelman 
van het Pensioenbureau, telefoon 020 545 03 61, of 
pensioenbureau@technischeunie.com 
 

Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw 
pensioen?  
Sommige gebeurtenissen in uw leven hebben invloed op uw 
pensioen. Bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid en uw 
overlijden. Wat de invloed daarvan is, ziet u terug op het 
pensioenoverzicht. Maar ook trouwen, samenwonen, 
scheiden en veranderen van baan hebben gevolgen voor uw 
pensioen of de nabestaandenpensioenen (partnerpensioen en 
wezenpensioen). Daarover leest u meer in uw 
pensioenreglement. Dat kunt u bij ons opvragen of 
downloaden via www.hagee.nl  
 
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Ineke Heuvelman 
van het Pensioenbureau, telefoon 020 545 03 61.  
 

 
Let op: Woont u ongehuwd samen? Lever dan bij Hagee 
Stichting een notariële samenlevingsovereenkomst in.  
Geen overeenkomst geen partnerpensioen! 
 

 

 
 
 
 
 
 

Wat voor een pensioenregeling heeft u? 
Uw pensioenregeling is een uitkeringsovereenkomst in de 
vorm van een middelloonregeling. Bij een middelloonregeling 
bouwt u elk jaar pensioen op over uw bruto jaarsalaris. U 
ontvangt dus een pensioen dat is gebaseerd op het 
gemiddelde salaris dat u heeft verdiend. Het gaat hierbij om 
het gemiddelde salaris tijdens de jaren die u deelneemt in 
deze pensioenregeling.  
 

Welk pensioen kunt u verwachten? 
Bij het pensioen dat u heeft opgebouwd tot 1 april 2013 is 
uitgegaan van een pensioenleeftijd van 65 jaar. Uitgangspunt 
voor de pensioenopbouw na 1 april 2013 is een 
pensioenleeftijd van 67 jaar. U kunt beide pensioenen op 
dezelfde datum laten ingaan door gebruik te maken van de 
keuzemogelijkheden. U dient dit zelf aan te vragen bij het 
Pensioenbureau. Zie ook de paragraaf keuzemogelijkheden. 
 

Bij pensionering  
Opgebouwd pensioen per 1 januari 2015 
Dit is het bedrag aan jaarlijks pensioen dat u per 1 januari 
2015 heeft opgebouwd. Stel dat uw dienstverband is 
beëindigd op 1 januari 2015, dan is dit de uitkering die u kunt 
verwachten als u met pensioen gaat.  
 

Te bereiken pensioen  
Dit is het bedrag aan jaarlijks pensioen dat u ontvangt vanaf 
de pensioenleeftijd die op het pensioenoverzicht staat. U 
ontvangt dit bedrag als u tot die datum bij TU, SNIS of Otra 
blijft werken, en zonder wijzigingen pensioen blijft opbouwen 
bij Hagee Stichting.  
 

Voorwaardelijk pensioen 
De pensioenregeling gaat vanaf 1 januari 2015 uit van een 
opbouw van 1,875% per jaar (voorheen 2%). Als de premie 
echter niet voldoende is om de pensioenopbouw te betalen, 
kan het bestuur besluiten de opbouw te verlagen. Als dit 
gebeurt krijgt u hierover bericht. Voor de UPO 2015 is 
uitgegaan van het volledige percentage van 1,875%. 
 

  

http://www.mijnpensioenoverzicht.nl/
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Alleenstaandenpensioen  
(alleen bij oude polissen)  
Dit is het bedrag dat u ontvangt als aanvulling op uw te 
bereiken of opgebouwd pensioen. U ontvangt dit bedrag vanaf 
de pensioendatum of later vanaf het moment dat u geen 
partner heeft.  
 

Scheiding  
Als er sprake is van een echtscheiding of een beëindiging van 
het geregistreerde partnerschap kan het zijn dat u met uw ex-
partner afspraken heeft gemaakt over de verdeling van uw 
pensioen. Als de gewenste verdeling aan ons is doorgegeven 
en wij hebben de verdeling bevestigd, dan ontvangt uw ex-
partner van ons vanaf uw pensionering het overeengekomen 
deel. Dit deel is al in mindering gebracht op de bedragen in 
het pensioenoverzicht  
Kijk voor meer informatie over pensioen en scheiding op 
www.hagee.nl of op www.pensioenkijker.nl. 
 

Bij overlijden als u nog in dienst bent bij 
TU, SNIS of Otra 
Uw partner en uw kinderen die jonger zijn dan 21 jaar krijgen 
de uitkeringen van partnerpensioen en wezenpensioen die in 
dit pensioenoverzicht staan.  
 
Indien u dus overlijdt wanneer u nog werkzaam bent bij TU, 
SNIS of Otra, zal uw partner het volledig te bereiken 
partnerpensioen plus het tijdelijk partnerpensioen ontvangen.  
 
Het tijdelijk partnerpensioen wordt dan uitgekeerd tot de 
maand waarin uw partner de AOW uitkering ontvangt..  
 
Na uw pensionering of de datum waarop de AOW uitkering 
van uw partner ingaat, vervalt het recht op tijdelijk 
partnerpensioen.  
 
Gaat u eerder uit dienst? Dan vervalt ook het recht op tijdelijk 
partnerpensioen en de levenslange uitkering van 
partnerpensioen wordt lager. Hoeveel lager is afhankelijk van 
het aantal jaren dat u bij TU, SNIS of Otra heeft gewerkt. 

 

Keuzemogelijkheden 
De pensioenregeling kent een aantal keuze mogelijkheden: 

 U kunt eerder of later met pensioen gaan. Dit dient 
u tijdig aan te vragen bij het pensioenbureau. Bij 
eerdere ingang van het ouderdomspensioen zal de 
opbouw eerder stoppen en de periode van uitkering 
langer worden. Dit heeft tot gevolg dat uw 
ouderdomspensioen dan lager wordt.  
 

 U kunt in deeltijd met pensioen gaan. U blijft dan in 
deeltijd werken, voor het deel dat u niet meer werkt 
ontvangt u pensioen. U dient dit tijdig aan te vragen 
bij het pensioenbureau en natuurlijk uw werkgever. 

 
Op de pensioendatum heeft u nog een aantal keuzes: 

 Om het partnerpensioen volledig of gedeeltelijk om 
te ruilen in hoger ouderdomspensioen, of 
ouderdomspensioen in partnerpensioen; 
 

 Om een periode van bijvoorbeeld 5 of 10 jaar een 
hoger ouderdomspensioen te ontvangen en later na 
die 5 of 10 jaar een lager ouderdomspensioen, 
andersom kan ook. 

 
Bovenstaande keuzes kunnen ook gecombineerd worden.  
 
 

  

http://www.hagee.nl/
http://www.pensioenkijker.nl/
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Bij arbeidsongeschiktheid  
Bent u langer dan twee jaar ziek (wettelijk 104 weken) en voor 
35% of meer arbeidsongeschikt verklaard? Dan komt u in 
aanmerking voor een uitkering bij arbeidsongeschiktheid  
U ontvangt deze uitkering van het UWV op grond van de Wet 
Werk en inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).  
 
Naast deze uitkering van het UWV en uw eventuele salaris, 
kunt u recht hebben op het excedent arbeidsongeschiktheids-
pensioen van het pensioenfonds. U komt hiervoor in 
aanmerking als uw salaris hoger is dan €51.978,15 
(grensbedrag 2015). Het excedent arbeidsongeschiktheids-
pensioen bedraagt maximaal 80% van het verschil van uw 
werkelijke salaris en het grensbedrag.  
 
De opbouw van uw ouderdomspensioen gaat door met 
premiebetaling, zolang u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent 
en nog in dienst bent bij TU, SNIS of Otra. Bij uitdiensttreding 
behoudt u het pensioen dat u heeft opgebouwd, maar de 
opbouw van pensioen stopt. 
 
De opbouw van uw ouderdomspensioen gaat door, zonder 
dat u hiervoor premie betaalt, als u een IVA-uitkering 
ontvangt. IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig en 
duurzaam Arbeidsongeschikten 
 

Houdt uw pensioen zijn waarde?  
Er is sprake van een voorwaardelijk toeslagbeleid. Dat wil 
zeggen dat het bestuur van Hagee Stichting elk jaar beziet of 
er een toeslag (indexatie) verleend kan worden. Deze toeslag 
zorgt voor het welvaarts- of waardevast houden van het 
pensioen. De toeslag voor pensioenen van de 
gepensioneerden en de gewezen deelnemers is gebaseerd 
op de prijsindex (waardevast). Voor de actieve, pensioen 
opbouwende deelnemers worden de opgebouwde 
pensioenen verhoogd op basis van de CAO Technische 
Groothandel (loonindex, welvaartsvast).  
Er bestaat geen recht op toeslagverlening. Er wordt geen 
opslag in de premie meegenomen voor toeslagverlening. 
Eventuele toeslagen worden betaald uit het 
beleggingsrendement. Het al dan niet verlenen van de toeslag 
hangt af van de financiële positie (de dekkingsgraad) van 

Hagee Stichting. Als de financiële positie minder goed is, kan 
het bestuur besluiten om slechts gedeeltelijk of helemaal geen 
toeslagen te verlenen. Deze situatie kan zich voordoen als 
Hagee Stichting niet over de wettelijk vereiste buffers 
beschikt. 
 
In de afgelopen jaren heeft Hagee Stichting de prijs- of 
loonindex niet altijd kunnen volgen bij het verlenen van 
toeslagen. Hierdoor is een achterstand in de toeslagen 
ontstaan voor zowel actieve deelnemers als 
gepensioneerden. Op 1 januari 2015 is uw opgebouwde 
pensioen niet verhoogd. 
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Bijzondere omstandigheden  
Hagee Stichting heeft een te lage dekkingsgraad. Daarom 
heeft het fonds in 2009 een herstelplan opgesteld dat door de 
toezichthouder is goedgekeurd. In 2013 zijn er maatregelen 
genomen om de dekkingsgraad te verbeteren. Mede door de 
maatregelen is de dekkingsgraad sterk verbeterd. 
 
Met ingang van 1 januari 2015 is nieuwe wetgeving van kracht 
geworden met betrekking tot de financiële positie van 
pensioenfondsen. Pensioenfondsen moeten grotere buffers 
opbouwen om tegenvallers te kunnen opvangen. Door de 
hogere buffers zal er minder snel sprake zijn van een tekort en 
is er minder kans dat de (opgebouwde) pensioenen verlaagd 
moeten worden. Ook kan er minder snel een toeslag worden 
toegekend, en zullen die toeslagen ook kleiner zijn. 
 
Onder de nieuwe spelregels voor de financiële positie is het 
fonds nog steeds in herstel. Dat wil zeggen dat de 
dekkingsgraad nog niet voldoet aan de wettelijke normen. 
 

Op welke gegevens is uw 
pensioenoverzicht gebaseerd?  
De onderstaande gegevens zijn gebruikt voor de berekening 
van de bedragen die op het pensioenoverzicht staan.  

 Begin deelneming  
Dit is de datum waarop u bent gaan deelnemen aan  
deze pensioenregeling. 

 Begin pensioenopbouw  
Dit is de datum vanaf wanneer u pensioen opbouwt 
in deze pensioenregeling. 

 Deeltijdpercentage  
Dit is het percentage dat u werkt in verhouding tot  
een volledig dienstverband. Een voorbeeld: iemand  
werkt halve dagen (20 uur per week) en een voltijd 
dienstverband is 40 uur. Dan is het  
deeltijdpercentage 50%. 

 Pensioengevend salaris  
Dit is het deel van uw bruto jaarsalaris dat meetelt 
voor uw pensioenopbouw. Het pensioenreglement 
bepaalt welke delen van het salaris meetellen voor 
de pensioenopbouw en dus pensioengevend zijn. 

Vermeld is het pensioengevend salaris bij volledig 
dienstverband. 

 Franchise  
Dit is het deel van uw pensioengevend salaris 
waarover u geen pensioen opbouwt. U bouwt 
hierover geen pensioen op, omdat u vanaf uw 
AOW-leeftijd een AOW-uitkering ontvangt van de 
overheid. Vermeld is de franchise bij volledig 
dienstverband. 

 Pensioengrondslag  
Dit is uw pensioengevend salaris minus de 
franchise. Uw pensioenopbouw en 
premieberekening is op dit bedrag gebaseerd. 
Vermeld is de pensioengrondslag bij volledig 
dienstverband.  

 Opbouwpercentage  
Dit is het percentage van de pensioengrondslag dat 
u per jaar aan pensioen opbouwt. 
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Factor A (voor uw belastingaangifte)  
Het bedrag op het pensioenoverzicht kunt u nodig hebben 
voor uw belastingaangifte over het jaar 2015.  
Heeft u meerdere pensioenoverzichten ontvangen? Dan moet 
u de factor A bedragen op deze pensioenoverzichten bij 
elkaar tellen. Wilt u een berekening maken van uw fiscale 
ruimte? Gebruikt u dan de Rekenhulp Lijfrentepremie van de 
Belastingdienst. Deze vindt u op www.belastingdienst.nl.  
 

Polissen 
Op de laatste pagina van het pensioenoverzicht treft u de 
polissen aan waaruit uw totale opgebouwde pensioen is 
samengesteld. Achter de genoemde polis staat het 
indexatiepercentage vermeld.  
De premievrije aanspraken worden maximaal verhoogd met 
de prijsindex. 
De actieve aanspraken worden maximaal verhoogd met de 
loonindex. 
Dit jaar zijn de opgebouwde pensioenen van actieve 
deelnemers niet verhoogd (CAO 0,0%). De premievrije 
polissen (behalve de polis die aan de actieve polis is 
gekoppeld) zijn verhoogd met 0,39% Omdat de financiële 
positie van Hagee Stichting het niet toelaat de volledige 
indexaties toe te kennen is een gedeeltelijke toeslag 
toegekend. 
 

Heeft u nog vragen?  
Voor vragen kunt u contact opnemen met Ineke Heuvelman 
van het Pensioenbureau, telefoon 020 545 03 61, of 
pensioenbureau@technischeunie.com, www.hagee.nl 
 

http://www.belastingdienst.nl/
mailto:pensioenbureau@technischeunie.com

