Vragen en antwoorden omzetting 62 – 65 jaar

Waarom zet het pensioenfonds mijn aanspraken om naar een andere ingangsleeftijd?
Het pensioenfonds zet uw aanspraken om naar een ingangsleeftijd van 65 jaar om twee redenen:
1. Een ingangsleeftijd van 62 jaar past niet meer bij de huidige en toekomstige leeftijd waarop
mensen met pensioen gaan. Langer doorwerken is de norm geworden. Veel deelnemers die
wij op hun 62e benaderen voor ingang van hun pensioen, kiezen ervoor om het pensioen uit
te stellen. Dat leidt tot veel onnodige communicatie en werkzaamheden.
2. Door de ingangsleeftijd voor alle deelnemers standaard op 65 jaar te zetten, kunnen we de
administratie en communicatie sterk vereenvoudigen. Dat verkleint de kans op fouten in de
uitvoering en bespaart geld.
Mag het pensioenfonds mijn pensioen zomaar omzetten?
De Pensioenwet maakt het sinds 2018 mogelijk dat pensioenuitvoerders de ingangsleeftijd van het
levenslange ouderdomspensioen eenzijdig wijzigen, mits er aan twee voorwaarden wordt voldaan:
1. Terugruil naar de oorspronkelijke ingangsdatum moet mogelijk zijn;
2. Omzetting en terugruil moeten plaatsvinden tegen gelijkwaardige tarieven.
Bij de omzetting voldoet het Randstad-pensioenfonds aan deze voorwaarden. De eenzijdige omzetting
van het levenslange ouderdomspensioen is dus mogelijk. Voor het tijdelijk ouderdomspensioen, dat
loopt van uw 62e tot uw 65e, ligt dat anders. Voor de omzetting van het tijdelijk ouderdomspensioen
is wel uw instemming vereist. Dit, omdat het geen levenslange uitkering betreft.
Wat gebeurt er met mijn tijdelijk ouderdomspensioen?
Uw tijdelijk ouderdomspensioen is omgerekend naar extra aanspraken op levenslang
ouderdomspensioen vanaf 65 jaar. Uw driejarige uitkering is als het ware ‘uitgesmeerd’ over alle jaren
waarin u vanaf uw 65e pensioen ontvangt. De berekening van de omzetting is gebaseerd op de
levensverwachting van de deelnemers van ons fonds. Als u geen bezwaar maakt tegen deze
omzetting, dan ontvangt u dus vanaf uw 65e een stukje extra pensioen.
Wat gebeurt er als ik toch eerder met pensioen wil?
U kunt al vanaf uw 55e met pensioen. Als u voor de ingang van uw AOW-uitkering met pensioen wilt,
kunt u ook een deel van uw pensioen gebruiken voor de aankoop van een tijdelijke uitkering, totdat
uw AOW-uitkering ingaat. De omzetting heeft dus geen enkel effect op de mogelijkheden om uw
pensioen aan te passen aan uw wensen en omstandigheden. Houd er wel rekening mee dat eerdere
pensioeningang leidt tot een lagere - maar dus ook langere - pensioenuitkering.
Krijg ik bij terugruilen altijd hetzelfde pensioen terug?
De wettelijke voorwaarden voor de omzetting zijn zodanig dat een terugruil van uw pensioen tegen
gelijkwaardige tarieven moet plaatsvinden. Dat betekent niet dat u altijd exact hetzelfde bedrag zult

terugkrijgen. In 2019 is dat wel zo, maar door veranderingen in de levensverwachting en de rente
kunnen de tarieven in de toekomst wijzigen. Er kunnen beperkte verschillen optreden in de
uitkomsten. Dat kan ongunstig, maar ook gunstig voor u uitpakken.
Is omzetting gunstig of ongunstig voor mij?
In beginsel maakt het niets uit. U kunt immers nog steeds uw pensioen laten ingaan wanneer u wilt,
en de waarde van uw pensioen blijft hetzelfde. Wel zult u zelf bewust moeten zijn van de
keuzemogelijkheden die u hebt en zult u zelf initiatief moeten nemen als u uw pensioen eerder wilt
laten ingaan.
Hoe zijn de rekenregels voor de omzetting bepaald?
De wetgever heeft bepaald dat de rekenregels voor de omzetting ‘actuarieel neutraal’ bepaald moeten
worden. Dat betekent dat voor alle deelnemers, mannen en vrouwen, per leeftijd dezelfde tarieven
zijn gehanteerd die tot gelijkwaardige uitkomsten leiden. Er is dus geen voor- of nadeel van de
omzetting. Afgezien van de administratieve kosten is er ook geen voor of nadeel voor het
pensioenfonds.
Heeft de omzetting gevolgen voor mijn nabestaandenpensioen?
De omzetting heeft geen gevolgen voor de hoogte of het ingangstijdstip van uw
nabestaandenpensioen. De omzetting heeft uitsluitend betrekking op uw tijdelijke ouderdomspensioen
en uw levenslange ouderdomspensioen.
Kan ik bezwaar maken tegen de omzetting?
Tegen de omzetting van uw levenslange ouderdomspensioen kunt u geen bezwaar maken. Tegen de
omzetting van uw tijdelijk ouderdomspensioen kunt u wel bezwaar maken. Omdat het
pensioenreglement van ons pensioenfonds alle denkbare keuzemogelijkheden rond pensioeningang
kent, is het echter wel de vraag waarom u bezwaar zou maken. We gaan in dat geval dan ook graag
met u in gesprek om de redenen voor uw bezwaar te horen en samen te kijken of er een oplossing
voor te vinden is.
Wat gebeurt er als ik bezwaar maak tegen de omzetting?
Als u bezwaar maakt tegen de omzetting en wij slagen er niet in om samen met u een goede
oplossing voor uw bezwaar te vinden, dan draaien wij de omzetting van het tijdelijk
ouderdomspensioen terug en heeft u een tijdelijk ouderdomspensioen dat ingaat op uw 62e en een
levenslang pensioen dat ingaat op uw 65e.
Wat gebeurt er als het pensioenfonds straks niet meer bestaat?
Het Randstad-pensioenfonds oriënteert zich vanwege de toekomstbestendigheid van de
pensioenuitvoering op de mogelijkheden om de verplichtingen en bezittingen over te dragen naar een
andere partij. Als dat het geval is, zal de pensioenleeftijd ongewijzigd blijven en zullen de
keuzemogelijkheden om eerder of later met pensioen te gaan ook blijven. Een overgang naar een
andere partij leidt dus niet tot beperkingen voor uw pensioenkeuzes.

