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Pensioenregelingen Nationale-Nederlanden tot 1-1-2016 

Drie collectieve pensioenregelingen:  A, B en C: 

A. middelloonregeling met pensioenleeftijd 67. 

B. excedent middelloonregeling op bpfBOUW voor salaris boven ca. € 55.400,- (bedrag 2015)  

C. aanvullend wezenpensioen op bpfBOUW voor UTA-medewerkers. 

 

Pensioenregelingen verzekerd bij Nationale-Nederlanden. Contract is geëindigd per 31 december 2015. 

Pensioenakkoord 2015: 

• opbouwpercentage van de A- en B-regeling verlaagd van 2,15% naar 1,875%. 

• het maximum pensioengevend salaris afgetopt op € 100.000,-. 

 

Door het lagere opbouwpercentage (en gelijkblijvende betaling van werkgever en werknemer) is er in 

2015 extra premie ontstaan waarvan de actieve deelnemers in 2015 eenmalig een verhoging hebben 

gekregen van de opgebouwde pensioenaanspraken (1,68%) 

 

 



5 

 

Pensioenregelingen Nationale-Nederlanden tot 1-1-2016 (2) 

• De A-, B- en C-regeling waren tot 1 januari 2016 pensioenregelingen waarbij vast, nominaal pensioen werd 

opgebouwd. De premie werd belegd in een eigen beleggingsdepot.  

 

• Het pensioencontract contract met Nationale-Nederlanden is per  31 december 2015 beëindigd. 

 

• Als de pensioenregelingen ongewijzigd zouden worden voortgezet tegen de nieuwe verzekeringstarieven dan zouden 

de kosten naar verwachting met meer dan 50% stijgen! 

 

• Een stijging van de pensioenkosten zou (op concernniveau) ook consequenties hebben voor de eigen bedrage van de 

deelnemers. Dit werd door alle partijen (RvB, directie, COR) als onwenselijk beschouwd. Onder andere deze stijging 

van de premie was voor alle partijen aanleiding om de pensioenregeling te herzien. 
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Uitgangspunten 

wijziging pensioenregelingen  
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Uitgangspunten pensioenregelingen vanaf 1 januari 2016 

  

  

• Uitgangspunt van de herziening is om het te verwachten pensioen te maximaliseren binnen het huidige 

kostenneutrale budget. 

• Een optimale balans bereiken tussen solidariteit en individualiteit. 

• Een marktconforme pensioenregeling. 

• Zowel vanuit de werkgever als werknemer gezien beheersbare totale pensioenlasten.  

• Het pensioenbudget optimaal inzetten (“meeste waar voor de pensioen-euro”). 

• Zoveel mogelijk vergelijkbare pensioenenuitkomsten voor de werknemers. 

• Tot 1 januari 2016 opgebouwde pensioenen voor actieve deelnemers in de A- en B-regeling worden op gelijke 

basis verhoogd. 

• De verschillende pensioenregelingen binnen onze organisatie zoveel mogelijk harmoniseren (dit geldt o.a. ook 

voor excedentregeling PMT en nieuwe ondernemingen). 
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Pensioenregelingen vanaf 1 januari 2016 

  

  

• Opbouw pensioen vanaf 1 januari 2016 op basis van beschikbare premie (zie verder presentatie Nationale-

Nederlanden) 

• Fiscaal maximale pensioenopbouw. 

• De bepaling voor de eigen bijdrage voor de deelnemers blijft ongewijzigd t.o.v. huidig. 

• De opgebouwde pensioenen worden (voor een periode van 5 jaar) jaarlijks verhoogd met ca. 2% ; meer dan de 

huidige inflatieverwachting (“indexatiebudget”) en komt bovenop de al aanwezige middelen in het toeslagdepot. 

• Kostenneutraal voor werkgever en werknemer. 

 

Onderhandelingsresultaat werkgever – COR heeft verder geleid tot toeslagregelingen (zie volgende dia) 
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Pensioenregelingen vanaf 1 januari 2016 

  

  

Er wordt een regeling van toepassing waarbij met een objectieve berekening  wordt gestreefd naar te verwachten 

gelijkwaardig pensioen met de huidige regeling. Dit geldt voor iedere deelnemer (in dienst per 31 december 2015 en 

per die datum deelnemer aan de A- of B-regeling) die op basis van deze berekening in de nieuwe situatie naar 

verwachting lager uitkomt. Deze vergoeding wordt gegeven in de vorm van een eenmalig vastgestelde individuele 

brutosalaristoeslag. Deze individuele brutosalaristoeslag wordt periodiek verstrekt (zolang de deelnemer in dienst is).  

 

Daarnaast wordt een extra toeslagregeling van toepassing. Alle deelnemers (in dienst per 31 december 2015 en per 

die datum deelnemer aan de A- of B-regeling) krijgen een extra toeslag naar rato van hun pensioengrondslag per 31 

december 2015. Deze toeslag wordt gegeven in de vorm van een eenmalig vastgestelde individuele 

brutosalaristoeslag. Deze individuele brutosalaristoeslag wordt periodiek verstrekt (zolang de deelnemer in dienst is).  
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Toelichting nieuwe regeling / toeslagen / uitvoerder  

• Er is een evenwichtige verdeling van het pensioenbudget tussen jongeren en ouderen, dat geldt ook voor de 

verhogingen van de opgebouwde pensioenen van de actieve deelnemers. 

 

• Om het uitgangspunt 'zoveel mogelijk vergelijkbare pensioenenuitkomsten voor de werknemers' na te streven is zowel 

een indexatiebudget als een budget voor salaristoeslagen beschikbaar gesteld. Hierbij wordt gestreefd naar een 

verwacht resultaat van 100% ten opzichte van de huidige situatie. Sowieso krijgt iedere deelnemer (ongeacht verwacht 

pensioenresultaat) nog een (extra) salaristoeslag. 

 

• De werknemersbijdrage blijft conform “oude” bepalingsmethodiek (ongewijzigd). 

 

• Na selectieproces uitvoerder bleek Nationale-Nederlanden de beste aanbieding gedaan te hebben. Zij blijven 

uitvoerder van de pensioenregeling.  
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  Instemming Centrale Ondernemingsraad  
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Instemming COR  

 

 

• Na intensieve en constructieve overleggen tussen werkgever en de COR, heeft de COR in maart 2016 ingestemd 

met wijziging van de regelingen. 

 

• Met de COR is een convenant afgesproken: 

- De huidige regeling en uitvoering worden binnen 5 jaar geëvalueerd door een op te richten Pensioencommissie. 

- Uiterlijk na 5 jaar volgt een instemmingsprocedure voor wijziging of continuering regeling. 

- Indien regeling gewijzigd wordt, zal dit geschieden op basis van budgetneutraliteit. 
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Over pensioen 
in Nederland  
 



Over pensioen in Nederland 

Pensioen bij overlijden 
Pensioen bij  
arbeidsongeschiktheid Pensioen bij leven 
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Zelf Beleggen 
Lijfrente 
Banksparen 

Overlijdens- 
risicoverzekering 

Arbeids- 
ongeschiktheids-
verzekering 

Overheid AOW ANW WIA 

Dienst-
verband 

Arbeids- 
ongeschiktheids-
pensioen 

Ouderdoms-
pensioen 

Nabestaanden-
pensioen 
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Pensioen via  
de overheid 
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Pensioeninkomen overheid 2016 

ANW 

• Ontvangt uw partner als u overlijdt onder bepaalde voorwaarden.  

   € 14.838 per jaar.  

   Afhankelijk van: inkomen, gezinssituatie/arbeidsongeschiktheid 

 WIA 

• Ontvangt u bij langdurige arbeidsongeschiktheid (onder voorwaarden) 

 

 

AOW  

• Gehuwden/samenwonend: ± €  9.800 per jaar (per persoon) 

• Alleenstaand: ± € 14.200 per jaar 

• Ingangsleeftijd gaat geleidelijk naar 67 (2021) 
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Uw pensioenregeling bij  
VolkerWessels  
 



Verschillende pensioenuitvoerders mogelijk 
 

• Binnen de bedrijven die onder VolkerWessels vallen, zitten een aantal bedrijven die voor de pensioenregeling tot een 

bepaald salaris aangesloten zijn bij een bedrijfstakpensioenfonds    

• Voor het salaris boven het grensbedrag van het bedrijfstakpensioenfonds is de pensioenregeling van VolkerWessels bij 

Nationale-Nederlanden van toepassing 

• In deze presentatie beperken we ons tot de pensioenregeling bij Nationale-Nederlanden  

• Vanwege de verschillen tussen bedrijfstakpensioenfondsregelingen en de VolkerWessels pensioenregeling bij Nationale-

Nederlanden, zal dit op onderdelen in deze presentatie afwijken voor de werknemers die ook pensioen via een 

bedrijfstakpensioenfonds opbouwen  

• Voor details van de bedrijfstakpensioenfondsregelingen verwijzen wij naar de websites van de verschillende 

bedrijfstakpensioenfondsen 

• Regeling A: volledige pensioenregeling bij Nationale-Nederlanden 

• Regeling B: basisregeling bij bedrijfstakpensioenfonds en excedentregeling bij Nationale-Nederlanden 
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Ouderdomspensioen details op een rij 
 

Ouderdomspensioen via VolkerWessels vanaf 1 januari 2016: 

• Productnaam: Bewust Pensioen  balans tussen vrijheid en zekerheid 

• Pensioenrichtleeftijd: 67 jaar 

• Pensioengevend salaris: die onderdelen van uw salaris die meetellen voor pensioenopbouw (max. € 101.519)  

• Franchise: Regeling A = € 12.953 (2016) -> fiscaal minimum of  Regeling B = grensbedrag bedrijfstakpensioenfonds  

• Pensioengevend salaris - franchise = pensioengrondslag 

• Premieverdeling werkgever/werknemer is gelijk aan vorige pensioenregeling 

• Beschikbare premieregeling: 

• Op basis van beleggen in LifeCycles 

• Afhankelijk van leeftijd 

• Keuze voor garantie 

• Netto premie: 1 euro inleg = 1 euro beschikbaar voor pensioen 

Kosten voor de administratie, de premie voor de vrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en de premie voor 

nabestaandenpensioenverzekering worden conform de CAO met u verrekend (46,3% werknemer en 53,7% werkgever) 
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Rekenvoorbeeld voor uw pensioenregeling 

%     Leeftijd 

8,00% 20 - 25 

9,30% 25 - 30 

10,80% 30 - 35 

12,50% 35 - 40  

14,60% 40 - 45  

17,00% 45 - 50  

19,80% 50 - 55  

23,30% 55 - 60 

27,70% 60 - 65 

31,50% 65 - 67 
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€ 35.000 x 14,60% = € 5.110,- premie beschikbaar in 2016. Dit wordt aan 
premie ingelegd in uw pensioenregeling  

Beschikbare premie voor werknemer van 44 jaar  

Pensioengrondslag   € 35.000 
(pensioensalaris – franchise) 
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Hoe werkt beschikbare premie? 

• Beleggingskeuze 

• Rendement 

• Kosten beleggen 

Pensioenkapitaal 

   

• Verplichting 

• (Doorbeleggen)  

• Mogelijkheid 

shoppen 

Levenslang pensioen 

• Rente 

• Levensverwachting 

? Leeftijd 

Premie 
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Hoe werkt beschikbare premie? 

Pensioenregeling op basis van beleggen: wat vragen wij van u? 

• Bij de eerste keer inloggen op uw persoonlijke pensioenportal vult u een vragenlijst in 

• Zo bepalen wij uw risicoprofiel 

• De uitkomsten kunnen zijn: defensief, neutraal, offensief 

• Vult u niets in? Dan wordt belegd op basis van LifeCycle met een defensief profiel 

• Risicoprofiel is op elk gewenst moment opnieuw in te vullen 

• De uitkomst is bindend 

 



LifeCycle 
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Defensief 
(default) 

Neutraal Offensief 

Met drie varianten 

Pensioen rendement: een fonds dat doorbelegt in een breed gespreid mandje van beleggingsfondsen met als doel  

het behalen van een aantrekkelijk rendement  

Pensioen matching: drie obligatiefondsen met een passief karakter en een rentegevoeligheidsprofiel met als doel het 

renterisico zoveel mogelijk te beperken  



Kosten op een rij 
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Kosten werkgever 

• Administratiekosten, premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en premie nabestaandenpensioenverzekering 

worden voor 53,7% door de werkgever betaald conform CAO 

 

Kosten werknemer 

• Administratiekosten, premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en premie nabestaandenpensioenverzekering 

worden voor 46,3% door de werknemer betaald conform CAO  

• Directe kosten LifeCycle: servicefee van 0,05% over beleggingswaarde op jaarbasis (per maand verrekend) 

 

• Er zijn ook indirecte kosten bij beleggen in fondsen (lopende kosten en instap-/uitstapvergoeding), deze worden in de 

koers van een fonds verwerkt, voor de hoogte kijk op de persoonlijke portal 

 

• Er is geen sprake van aankoop-, verkoop- of switchkosten 
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De pensioenclick 
Keuze voor zekerheid  

Inleg 

Rentestand 

Pensioenclick 

Pensioen 

bedrag 

Leeftijd 67 

• Aankopen garantie mogelijk 

• Eenmaal ‘vastgeclickt’ pensioen wordt door Nationale-Nederlanden op pensioendatum uitgekeerd (u kunt er dus niet 

meer mee shoppen) 

• Periodiek aankopen ook mogelijk 

• Eenmaal aangekocht garantiepensioen is definitief 

• Aangekocht pensioen stijgt niet mee met prijsstijgingen in de toekomst (zie volgende dia) 

 

 



Waardevastheid van pensioen  
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Stel: u kunt vanuit het opgebouwde pensioenkapitaal met de pensioenclick een gegarandeerd pensioen aankopen van 

€ 1.000,- dat over 20 jaar tot uitkering komt. Als in die 20 jaar de prijzen ieder jaar met 2% stijgen (inflatie) dan is dit 

gegarandeerde pensioen van € 1.000,- nog maar € 670,- waard 

2016 

Wees hiervan bewust als u op jonge leeftijd wilt kiezen voor  omzetten van beleggingen in een gegarandeerd pensioen   

2036 



Nabestaandenpensioen details op een rij 
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Nabestaandenpensioen via VolkerWessels vanaf 1 januari 2016: 

• Nabestaandenpensioen is op risicobasis verzekerd 

• Premie voor deze risicoverzekering wordt voor 53,7% door werkgever en voor 46,3% door werknemer betaald  

(conform CAO) 

• Partner krijgt uitkering bij uw overlijden tijdens dienstverband 

• Levenslang: berekend op basis van laatste pensioengrondslag en aantal te bereiken dienstjaren vanaf 2016 

• Levenslang: opgebouwd partnerpensioen in regeling tot en met eind 2015 

• Tot AOW-leeftijd partner: € 14.838 per jaar vanuit ANW-hiaatverzekering (vrijwillige deelname, premie uit bruto salaris) 

• Eenmalige uitkering ter hoogte van 1 netto jaarsalaris 

• Kinderen krijgen uitkering bij uw overlijden tot leeftijd 21 (leeftijd 27 indien studerend/wajong) 

• 20% van levenslang partnerpensioen per kind 
 

 



Nabestaandenpensioen details op een rij (vervolg) 
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• Op pensioendatum vervalt verzekering en koopt u partnerpensioen aan vanuit pensioenkapitaal 

• Bij eerder vertrek kunt u een deel van het opgebouwde pensioenkapitaal omzetten in een partnerpensioen  

Geef een wijziging van relatie (bijvoorbeeld echtscheiding) door aan de werkgever.  
 
Bent u niet getrouwd / heef u geen geregistreerd partnerschap en woont u wel samen, zorg dan voor een notariële akte 
(samenlevingsovereenkomst) en stuur die door naar PKC (= Pensioen Kennis Centrum)  
 
Bent u woonachtig in het buitenland dan dient u ook bij gehuwd/geregistreerd partnerschap dit door te geven aan PKC 
 



Rekenvoorbeeld voor uw nabestaandenpensioen 
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Werknemer uit rekenvoorbeeld beschikbare premieregeling van 44 jaar oud op 1-1-2016 
Pensioengrondslag   € 35.000  (pensioensalaris – franchise) 
 
Heeft in “oude regeling” t/m 31 december 2015 een ouderdomspensioen opgebouwd van € 10.000 
Daarmee heeft hij in de “oude regeling” ook een nabestaandenpensioen opgebouwd van € 7.000 

De werknemer komt op leeftijd 49 te overlijden en was deelnemer aan de vrijwillige ANW-hiaatverzekering 
Partner is op dat moment 50 jaar 
 
Berekening nabestaandenpensioen in regeling A (bruto) 
Levenslang en direct ingaand:  € 7.000 per jaar opgebouwd partnerpensioen uit “oude regeling” 
Levenslang en direct ingaand:  1,16% * € 35.000 * 23  = € 9.338 per jaar 
    (factor * pensioengrondslag * te bereiken dienstjaren vanaf 2016 (67-44)) 
Tijdelijk en direct ingaand:  € 14.838 per jaar uit ANW-hiaatverzekering tot leeftijd 67 partner 
Vanuit werkgever eenmalig:  € 47.953 (een jaarsalaris wordt na inhouding belasting netto uitgekeerd) 

Toegevoegd aan hand-out op verzoek van aantal deelnemers aan presentaties 



Wat gebeurt er met de oude pensioenregeling 

 

• Ouderdoms- en nabestaandenpensioen opgebouwd tot en met 31-12-2015 blijven gegarandeerde bedragen 

• Deze bedragen blijven bij Nationale-Nederlanden op een aparte polis verzekerd  

(voor velen ook nog naast aparte polis met pensioenleeftijd 65) 

• Er is nog een indexatiepot waaruit zowel actieven en inactieven/gepensioneerden een voorwaardelijke indexatie 

ontvangen totdat deze pot leeg is 

• Extra: vanaf 1-1-2016 tot en met 2020 worden de tot 31-12-2015 opgebouwde aanspraken van actieve deelnemers met 

ca. 2% geïndexeerd (conform CAO voor 46,3% door werknemer en voor 53,7% door werkgever betaald) 
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Uw persoonlijke toeslag bij 
VolkerWessels 



• Medio juli 2016 ontvangt u een brief inzake uw persoonlijke toeslag  

 

• Deze wordt als een bruto toeslag op uw salarisstrook uitgekeerd 

 

 

Uw persoonlijke toeslag   

34 



Een goed pensioen is 
persoonlijk 
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Pensioenbehoefte 

Leeftijd 

 

Pensioen van de overheid 
 

Salaris Pensioen via de werkgever 

?% 

100% 

? 
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Pensioenbehoefte  
Wat is een goed pensioen? 

v Trouwen 

v Kinderen v Samenwonen 

v Verhuizen v Nieuwe baan 

v Scheiden 

v Overheid v Reglement wijziging 

v Middelen v Wensen 



Overheid 

• Stemmen 

Werkgever 

• Pensioenclick  

• Vrijwillige ANW-hiaatverzekering  

• Flexibele mogelijkheden (ook voor delen met pensioenclick) 

• Parttime pensioen 

• Variabele pensioendatum  

• Shoppen met (resterend) pensioenkapitaal  (excl. pensioenclick) 

• Uitruil tussen ouderdoms- en nabestaandenpensioen 

• Variabele hoogte in de pensioenuitkering 

 

 

Pensioenkeuze 
Wat u zelf kunt doen 
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Privé 

• Zorg voor balans tussen middelen en wensen 

• Hypotheek aflossen 

• Bruto/netto sparen of beleggen 

• Wensen aanpassen 

 



Zelf aan de slag 
 



Wat gebeurt er na deze presentatie 
• Premies worden door werkgever overgemaakt naar Nationale-Nederlanden en met terugwerkende kracht tot  

1 januari 2016 belegd in LifeCycle Defensief 

 

• Iedere medewerker ontvangt een gebruikersnaam en wachtwoord voor internetportal van Nationale-Nederlanden 

Bewust Pensioen  

 

• Medewerker maakt keuze voor beleggingsconcept, indien anders dan LifeCycle Defensief worden de gelden van 

eerste stortingen overgezet naar gekozen concept 
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Pensioeninkomen 
Inzicht krijgen 

1. Pensioen 1 
2. Pensioen 2 
3. Pensioen 3 
4. Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 
5. Mijnpensioenoverzicht.nl 
6. Werknemersportal: mijn.nn.nl  
7. Mijn Pensioencoach app 
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mijn.nn.nl 
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mijn.nn.nl 



Stappenplan 
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Stap 1: bereken de hoogte van uw (toekomstige) pensioeninkomen 

• AOW + pensioen werkgever(s)  

 

Stap 2:  bepaal hoeveel pensioeninkomen u wilt ontvangen 

• Persoonlijke wensen 

• Levensgebeurtenissen 

 

Stap 3: beoordeel uw financiële pensioensituatie 

• Is het te verwachten netto besteedbare inkomen voldoende om straks van  

   uw pensionering te genieten? 

 

 

 

 

Ja? Gefeliciteerd.  
Dan ligt u goed op koers om het 
einddoel van  een mooi pensioen te 
halen. Door periodiek uw financiële 
situatie te beoordelen, blijft u op 

koers. 

Nee? Niet getreurd. 
In veel gevallen kunt u nog bijsturen. 
Zoek naar de voor u beste oplossing 
om het einddoel van een mooi 
pensioen wel te halen. 
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Contact 

Heeft u vragen over uw pensioenregeling?  

Nationale-Nederlanden: 

• Telefoonnummer: 088 663 75 00 

• Vijf dagen per week bereikbaar 

• Maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.30 uur 

• E-mailadres: pensioen@nn.nl  

• Social media 

• Twitter.com/nn_nederland 

 

• Facebook.com/nationalenederlanden 

 

• Plus.google.com/+nationalenederlanden 

 

• LinkedIn.com/company/nationale-nederlanden 
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VolkerWessels | Pensioen Kennis Centrum: 
• Telefoon  078 6292 300 
• E-mail      pkc@volkerwessels.com  
• Website    www.vwcri-pkc.nl  
• Adres        Ohmstraat 8, 3335 LT Zwijndrecht  
• Postbus    Postbus 174, 3330 AD Zwijndrecht 

mailto:pensioen@nn.nl
mailto:pkc@volkerwessels.com
http://www.vwcri-pkc.nl/
http://www.vwcri-pkc.nl/
http://www.vwcri-pkc.nl/


Handige websites op een rij 

• Mijn.nn.nl 

• Uw persoonlijke pensioenportal waar u precies kunt zien welke pensioenregelingen u bij Nationale-

Nederlanden heeft. Ook kunt u bepaalde levensgebeurtenissen simuleren. Wat betekent het bijvoorbeeld 

voor uw pensioen als u eerder of later met pensioen wilt? Of als u gaat scheiden? Hier kunt u ook de keuzes 

voor beleggen aanpassen 

• Mijnpensioenoverzicht.nl 

• Een persoonlijke website waar u op inlogt met uw DigID. Deze website is door de overheid opgezet om u al uw 

opgebouwde pensioenen in één overzicht te laten zien 

• Jouwaowleeftijd.nl 

• Bereken hier eenvoudig wat uw verwachte AOW-leeftijd wordt. Onderdeel van www.wijzeringeldzaken.nl  

• Nn.nl/kwestievandoen 

• Wat betekenen bepaalde levensgebeurtenissen voor uw pensioen? Daar geeft deze website antwoord op. Als 

u van baan verandert, een kind krijgt of arbeidsongeschikt raakt, heeft dit invloed op uw pensioen 

• www.nn.nl/bewustpensioen 

• Voor nadere informatie over het product Bewust Pensioen van Nationale-Nederlanden 
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Handige websites /links op een rij 
 

• Website van VolkerWessels Pensioen Kennis Centrum  http://www.vwcri-pkc.nl 

met formulieren voor o.a. waardeoverdracht en ANW-hiaatverzekering  

 

• Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw:          https://www.bplpensioen.nl  

• Bedrijfspensioenfonds voor de Bouwnijverheid:   https://www.bpfbouw.nl 

• Bedrijfspensioenfonds voor Metaal en Techniek:   https://www.bpmt.nl 

• Bedrijfspensioenfonds voor de Betonproductenindustrie:   https://www.betonpensioen.nl  

 

 

• Uitleg werknemersportal Bewust Pensioen:       https://www.youtube.com/watch?v=MMj-NMRmHkI&feature=em-subs_digest             

• Uitleg Bewust Pensioen voor Werknemer:          https://www.youtube.com/watch?v=qNV9jgToilM 

• Uitleg Pensioenclick Bewust Pensioen:                 https://www.youtube.com/watch?v=coBmxjSN9nM                

• filmpje over de pensioencoach app:                       https://youtu.be/BPD4GtsQemA 
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Hartelijk dank voor uw aandacht 
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Hoewel wij deze presentatie met veel zorgvuldigheid hebben gemaakt, kunt u hieraan geen rechten ontlenen.  
Uw pensioenrechten zijn vastgelegd in het pensioenreglement. 


