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Overgang naar Pensioenfonds Zorg en Welzijn
Per 1 juli 2012 is Pensioenfonds Predikanten opgegaan in de pensioenregeling van
Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).
Voor de overgang naar PFZW heeft Pensioenfonds Predikanten de pensioenrechten van
deelnemers voorlopig met 20% verhoogd. PFZW had op 1 juli 2012 een lagere
dekkingsgraad dan Pensioenfonds Predikanten. De verhoging is onder meer een
compensatie voor het feit dat u als deelnemer bij PFZWeen groter risico loopt op een
korting op uw pensioenrechten en - aanspraken. De verhoging geldt voor alle
deelnemers: actief, gewezen en uitkeringsgerechtigd. Met uitzondering van de
deelnemers die op 1 juli 2012 Arbeidsongeschiktheidspensioen ontvingen. Pas als de
opheffing van Pensioenfonds Predikanten volledig is afgewikkeld zal duidelijk worden of
er nog ruimte is om de pensioenaanspraken en -rechten met meer dan de al toegekende
20% te verhogen.
U ontvangt een uitkering van uw pensioenfonds
Op 1 juli 2012 ontving u Ouderdomspensioen, Partnerpensioen, Wezenpensioen,
Arbeidsongeschikheidspensioen of Vervroegdpensioen. Voor u gelden er per 1 juli 2012
de volgende wijzigingen:
1. Pensioenfonds Predikanten heeft uw opgebouwde en ingegane bruto
pensioenrechten verhoogd met 20% en daarna één op één overgedragen aan
PFZW. Dit geldt niet voor deelnemers met een Arbeidsongeschiktheidspensioen.
Hun uitkering is gelijk gebleven.
2. Bij Pensioenfonds Predikanten ontving u uw pensioen in 12 gelijke bedragen. Bij
PFZWwordt jaarlijks in mei vakantietoeslag uitgekeerd. Deze vakantietoeslag
bouwt u gedurende een jaar op door maandelijks 8% van uw uitkering hiervoor
te reserveren. Hierdoor wordt uw maandelijkse pensioenuitkering 8% lager. In
mei ontvangt u de vakantietoeslag ineens. De totale pensioenuitkering op
jaarbasis blijft wel gelijk. In mei 2013 ontvangt u vakantietoeslag over de eerste
vier maanden van 2013. Vanaf 2014 ontvangt u een volledige vakantietoeslag.
3. Tot 1 januari 2013 heeft Pensioenfonds Predikanten u nog uitbetaald, vanaf
januari 2013 heeft PFZW de betalingen overgenomen. U ontvangt in 2013 nog
wel een jaaropgaaf 2012 van Pensioenfonds Predikanten.
U bent een gewezen deelnemer
Op 1 juli 2012 was u uit dienst maar nog niet met pensioen. Uwopgebouwde
pensioenaanspraken zijn door Pensioenfonds Predikanten met 20% verhoogd en zijn
overgedragen aan PFZW. Er verandert voor u verder niets.
U bent een actieve deelnemer
Voor actieve deelnemers worden opgebouwde pensioenaanspraken, inclusief de
verhoging van 20%, omgezet in Ouderdoms- en Partnerpensioen volgens de
pensioenregeling van PFZW. Uitgangspunt hierbij is dat de totale waarde van het
pensioen niet wijzigt. Wel kan de verhouding tussen Ouderdomspensioen en
Partnerpensioen veranderen.
Het Partnerpensioen
Het verschil in Partnerpensioen zit in het karakter van de regeling. Bij Pensioenfonds
Predikanten is het Partnerpensioen een afgeleide van het Ouderdomspensioen
(het Partnerpensioen is 5/7 van het te bereiken Ouderdomspensioen). Bij PFZW is uw
partner voor de helft op risicobasis verzekerd voor Partnerpensioen. Daarnaast bouwt u
voor de andere helft Partnerpensioen op. Dit betekent voor u per 1 juli 2012 het
volgende:
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1. Als u overlijdt terwijl er premie wordt betaald, dan heeft uw partner recht op een
volledig Partnerpensioen. De hoogte van het Partnerpensioen is vergelijkbaar met
5/7 van uw Ouderdomspensioen zoals dat gold in uw oude pensioenregeling bij
Pensioenfonds Predikanten.
2. Overlijdt u terwijl u geen premie meer betaalt (bijvoorbeeld als u met pensioen
bent of de sector zorg en welzijn verlaat)? Dan heeft uw partner recht op het
opgebouwde Partnerpensioen en niet op het deel dat op risicobasis verzekerd
was. De hoogte van het Partnerpensioen is dan lager dan u bij Pensioenfonds
Predikanten had. Dit nadeel kan individueel worden opgevangen door op de
pensioendatum te besluiten een deel van het Ouderdomspensioen uit te ruilen
naar Partnerpensioen en daarmee de uitkering op een vergelijkbaar niveau
te brengen als voorheen bij Pensioenfonds Predikanten. Door de hogere opbouw
van het ouderdomspensioen bij PFZW blijft het ouderdomspensioen in dat geval
zeer vergelijkbaar met wat had kunnen worden bereikt bij Pensioenfonds
Predikanten.
Uw persoonlijke situatie
Wilt u als actief deelnemer in PFZW graag weten wat de overgang precies betekent voor
uw pensioenaanspraken?
• In MijnPFZW heeft u op ieder moment inzicht in uw persoonlijke pensioensituatie.
Daarnaast kunt u zien welke gevolgen uw keuzes hebben op uw pensioen. Ook
kunt u allerlei zaken direct regelen. U heeft vanaf mei toegang tot deze rekentooi
•

op pfzw.nl;
PFZW stuurt haar deelnemers jaarlijks een Uniform Pensioenoverzicht met
persoonlijke pensioenbedragen. U ontvangt deze ook in 2013.

