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Wat gebeurt er met mijn
Pensioen is belangrijk. Het is uw inkomen voor
later. Elke maand wordt een bedrag voor u
opzij gezet. Dankzij dit geld krijgt u straks,
als u gepensioneerd bent, levenslang een
uitkering. IFF vindt het belangrijk dat het
pensioen toekomstbestendig is. Ook de jonge
werknemers van nu moeten straks een goed
pensioen ontvangen. Graag vertellen we u
meer over het IFF Pensioen.
Omdat er steeds nieuwe wettelijke regelingen
komen, is het goed om stil te staan bij het
pensioenstelsel in Nederland en hoe het
pensioen van IFF hierbij aansluit. In
Nederland bestaat het pensioenstelsel
uit drie onderdelen:
1.	Pensioen dat u van de staat krijgt (AOW)
2.	Pensioen dat u van uw werkgever krijgt
(IFF Pensioen)
3.	Pensioen dat u zelf opbouwt (privé).

Het IFF Pensioen bestaat
uit drie onderdelen
A

B

Pensioen van de staat: Woont u in
Nederland? Of heeft u in Nederland gewoond?
Of heeft u hier gewerkt? Dan heeft u recht op AOW.
Dat is het basispensioen van de Nederlandse
overheid. Dit basispensioen ontvangt u vanaf uw
AOW-leeftijd tot aan uw overlijden. Per jaar wordt
2% van het totale AOW-bedrag opgebouwd. De
uitkering krijgt u van de Sociale Verzekerings
bank (SVB).
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Pensioen van uw werkgever: Veel
Nederlandse werknemers bouwen pensioen op via
het werk. Net zoals u bij IFF. Dit pensioen is een
aanvulling op het basispensioen van de overheid
(de AOW). Het is een levenslang pensioen. Tijdens
uw werkzame leven houden we hiervoor een
bedrag in op uw bruto salaris. Het grootste deel
van uw pensioen betaalt IFF.
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Pensioen dat u zelf opbouwt: U kunt natuur
lijk ook zelf iets extra’s opzij zetten voor later. Als
u hiervan bij een bank een pensioenproduct koopt,
kunt u profiteren van voordelige fiscale regels.
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Voor alle medewerkers heeft IFF een pensioen
regeling in de vorm van een middelloonregeling
voor het salarisdeel tot € 62.118. Dit pensioen
wordt opgebouwd bij het IFF Pensioenfonds.
Dit houdt in dat het pensioen dat u krijgt na uw
pensioendatum een vast percentage is van het
gemiddelde van uw salaris dat u bij IFF heeft
verdiend. Hoe hoger uw salaris, hoe hoger uw
pensioen.
Voor medewerkers met een inkomen dat hoger
is dan € 62.118 is er ook een andere pensioen
regeling, namelijk een zogeheten ‘beschikbare
premieregeling’. Dit is een pensioenregeling
waarvoor IFF elke maand een bedrag opzij zet
voor u. Hoeveel dit aan pensioen oplevert, is
vooraf niet precies te zeggen. De hoogte van
deze pensioenuitkering hangt af van de
opbrengst van de beleggingen.
De Nederlandse overheid biedt voor het
opbouwen van pensioen fiscale voordelen. Maar
het is wel aan grenzen gebonden. Voor het salaris
deel hoger dan €105.000, geldt geen fiscaal
voordeel meer. Daarom kent de beschikbare pre
mieregeling een maximum van €105.000.
IFF heeft voor de hoogste inkomens nog een
derde pensioenregeling ingesteld, de zogeheten
netto-pensioenregeling. Over het inkomen
boven € 105.000 ontvangen medewerkers een
werkgeversbijdrage. Medewerkers kunnen dit
geld gebruiken voor het opbouwen van extra
pensioen. De bedragen worden ieder jaar
aangepast.
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Wie beheert mijn

pensioen als ik ergens

pensioengeld?

anders ga werken?

Het geld dat IFF voor uw pensioen opzij legt, wordt
belegd. Dat is maar goed ook want anders zou
uw pensioen veel lager uitvallen. Veel mensen
weten niet dat een groot deel van het pensioen
dat ze (straks) ontvangen, te danken is aan beleg
gingen. Natuurlijk moet beleggen veilig en
degelijk gebeuren. Dat is dan ook in handen van
financiële experts. Ook moet natuurlijk heel
precies worden bijgehouden hoeveel pensioen
u opbouwt tijdens uw werkzame leven. Ook die
administratie is in handen van experts. Graag
geven we u een overzicht van welke partijen
betrokken zijn bij het beheer van uw pensioen.

Gaat u uit dienst bij IFF, dan blijft uw opgebouwde
pensioen bij het pensioenfonds staan, tenzij
u kiest voor waardeoverdracht (u neemt uw
pensioentegoed dan mee naar de pensioen
aanbieder van uw nieuwe werkgever).

de pensioenregeling voor de inkomens van mede
werkers met een inkomen tot € 62.118 wordt
uitgevoerd door het eigen IFF Pensioenfonds.
Het bestuur hiervan wordt gevormd door
(oud-)collega’s van IFF. De administratie hiervan
is ondergebracht bij de Blue Sky Group. Dit is
een onafhankelijke pensioenuitvoerder, voort
gekomen uit de pensioenfondsen van KLM.
Voor het beleggen wordt samengewerkt met
een aantal vermogensbeheerders waaronder
Northern Trust.
Voor de andere pensioenregeling (beschikbare
premieregeling) voor het inkomen tussen
€ 62.118 en € 105.000 werkt IFF samen met
LifeSight. Dit is de pensioenuitvoerder die is
opgericht door Willis Towers Watson, een toon
aangevend wereldwijd adviesbureau, onder
meer op het gebied van pensioen en andere
vormen van vermogensbeheer.
Ook voor de derde regeling (de netto-pensioen
regeling voor de inkomens boven € 105.000)
werkt IFF samen met LifeSight.

LET OP Als u IFF verlaat, vervalt uw verzekering
voor het partner- en wezenpensioen.

Wat is er voor mijn partner
geregeld als ik overlijd?
Als u getrouwd bent of officieel samenwoont,
bouwt u ook pensioen op voor uw partner. Dat
heet partnerpensioen. Uw partner ontvangt dit
partnerpensioen als u komt te overlijden. De
hoogte van dit partnerpensioen bedraagt 70%
van het opgebouwde ouderdomspensioen.
Overlijdt u tijdens uw dienstverband met IFF,
dan bedraagt het partnerpensioen 70% van
het ouderdomspensioen dat u zou krijgen op
uw pensioenleeftijd. Zoals u hierboven al kon
lezen is er voor uw eventuele kinderen ook een
wezenpensioen geregeld.
Partnerpensioen is verplicht. Heeft u of heeft
uw partner geen behoefte aan partnerpensi
oen? Dan kunt u er bij pensionering voor kie
zen het opgebouwde partnerpensioen over te
hevelen naar uw eigen ouderdomspensioen.

Hoe zit het met mijn
pensioen als ik arbeids
ongeschikt raak?
Als u ziek bent en voor meer dan 35% arbeids
ongeschikt, en u krijgt hiervoor een uitkering,
dan blijft u kosteloos meedoen met de pensioen
regeling van IFF. De kosten van de voortzetting
betaalt het IFF.

Waar kan ik terecht voor
vragen over mijn pensioen?
Voor meer informatie over het IFF Pensioen
fonds kunt u terecht op de website
www.IFFpensioenfonds.nl. Heeft u vragen,
dan kunt u bellen naar 020 426 63 60, een mail
sturen naar iffpensioenfonds@blueskygroup.nl
of een vragenformulier invullen dat u vindt
op de website van het pensioenfonds
(www.iffpensioenfonds.nl/vragenformulier)
Voor vragen over de beschikbare premie
regeling of de netto-pensioenregeling
kunt u contact opnemen met LifeSight:
bel 020583 22 22 of kijk op de website
www.lifesight.nl.

Keuzes voor uw pensioen
De standaardleeftijd om met pensioen te gaan
bij IFF is 67 jaar. Maar misschien wilt u wel
vroeger, later of in deeltijd met pensioen. Onze
pensioenregeling biedt u verschillende mogelijk
heden om uw pensioenuitkering te variëren.
Bespreek het wel tijdig met uw leidinggevende.
Op uw 67ste jaar met pensioen Als u op uw
67ste met pensioen wilt, hoeft u niets te doen.
Zowel het IFF pensioenfonds als Lifesight nemen
enkele maanden voor uw 67ste verjaardag
contact met u op.
Vóór uw 67ste jaar met pensioen Het is
mogelijk om vervroegd met pensioen te gaan, op
zijn vroegst vanaf de eerste van de maand waarin
u 55 jaar wordt. Gaat u eerder met pensioen?
Dan wordt de periode waarin u pensioen
opbouwt korter. Daarnaast ontvangt u de
pensioenuitkering gedurende een langere
periode. Deze twee factoren leiden ertoe dat
uw pensioen lager uitvalt. Verder moet uw

arbeidscontract bij IFF direct voor pensionering
beëindigd zijn. Tijdig overleg met IFF over de
gewenste pensioendatum is dus belangrijk.
Daarnaast moet IFF namens u minimaal drie
maanden voor de gewenste pensioendatum
een verzoek indienen bij het pensioenfonds
en bij Lifesight (indien van toepassing).
Ná uw 67ste jaar met pensioen Het is ook
mogelijk om in overleg met IFF uw pensioen
datum uit te stellen, uiterlijk tot vijf jaar na uw
AOW-leeftijd. Voorwaarde voor pensioenuitstel
tot uiterlijk vijf jaar na uw AOW-leeftijd is wel
dat u bij IFF of (na beëindiging van uw dienst
verband met IFF) bij een andere werkgever
blijft werken. Na uw 67ste jaar met pensioen
gaan brengt met zich mee dat uw pensioen
uitkering hoger wordt. Het pensioen wordt
immers over minder jaren uitbetaald. Als u stopt
met werken, moet het pensioen direct ingaan.
Ook in dit geval geldt dat u tijdig met IFF over
legt wanneer u met pensioen gaat. Zorg ervoor
dat IFF de overeengekomen pensioendatum
uiterlijk drie maanden voor uw 67ste verjaardag
doorgeeft aan het pensioenfonds en aan
Lifesight (indien van toepassing).
LET OP Bovengenoemde keuzes kunt u later niet
terugdraaien. En als u een partner heeft,
dan moet hij of zij in alle gevallen voor
akkoord tekenen.

