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Een uitleg in drie stellingen.

Na een overlijden
moet er veel geregeld
worden. Ook voor
het pensioen?

Hans Schroots:
“In januari zei mijn
vrouw: ‘Ik denk dat
het beter is als we
uit elkaar gaan.’”

Een lijstje met zaken die belangrijk zijn als u
er niet meer bent. Waar ligt het testament, wat zijn
de inloggegevens van de bank? Moet pensioen ook
op dat lijstje?

Na die eerste blik, die eerste date, volgt misschien
wel een heel leven samen. Heeft dat iets met het
pensioen te maken? Zeker!

Colofon
Antwoorden, het magazine van Stichting Pensioenfonds ING, verschijnt 2x per jaar en is bestemd voor alle pensioengerechtigden van het fonds.
Met dit magazine geeft het fonds u antwoorden op vragen over uw pensioen en actuele thema’s.
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Reageren?

Wilt u reageren op de inhoud van dit magazine? Of wilt u een
volgende keer meewerken aan dit blad? Stuur dan een e-mail naar
pensioenloket@pensioenfondsing.nl.
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Voorwoord

Uw pensioen
vandaag
én morgen
U geniet van uw pensioen. Ik hoop dat dit voor u betekent dat u de
tijd aan uzelf hebt. Intussen staat u natuurlijk met beide benen
stevig in de wereld. Een wereld waarin verandering volgens
sommigen nog de enige constante is. Denkt u weleens na over de
impact van deze dynamiek op uw eigen situatie, of op die van uw
kinderen of kleinkinderen?
In dit nieuwe magazine ‘Antwoorden’ plaatsen we uw pensioen in
het perspectief van nu. In uw werkelijkheid. Want wat er vandaag
in uw en ons leven gebeurt, kan van invloed zijn op uw pensioen
of op dat van volgende generaties. In dit magazine beantwoorden
we uw vragen en gaan we in op actuele thema’s, zoals in deze
editie maatschappelijk verantwoord beleggen en de onvermijdelijke invloed van corona.
Intussen maken we het voor u nog eenvoudiger om te volgen wat
voor uw pensioen relevant is én om op de hoogte te blijven van
nieuwe ontwikkelingen. Eerder informeerde ik u over de administratieve verbouwing die we hebben uitgevoerd onder de naam
‘Wij werken aan uw pensioen’. Per 1 januari 2020 hebben we een
nieuw pensioenreglement ingevoerd. Voor velen van u is hiermee
niet veel veranderd, voor anderen veranderde er meer. U hebt het
kunnen lezen in de persoonlijke brief die u hierover hebt ontvangen.
We bieden u gemakkelijke online services. Als u wilt, sturen we
u in het vervolg uw jaaropgave digitaal. Zo krijgt u eenvoudig en
snel de informatie die u nodig hebt voor uw belastingaangifte.
Het enige wat u hoeft te doen is via onze website inloggen met
DigiD en ons uw e-mailadres doorgeven. U krijgt dan in het
vervolg jaarlijks in januari van ons een e-mail dat uw jaaropgave
voor u klaarstaat.
Bent u tevreden over deze ontwikkelingen of ziet u juist aandachtspunten? Ik hoor het graag van u, zodat we bij Pensioenfonds ING
onze dienstverlening aan u kunnen blijven verbeteren.
Met een hartelijke groet,

Peter van Meel
Algemeen directeur Pensioenfonds ING
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Mijn Pensioen

Activeer eenvoudig
uw persoonlijke beveiligde
omgeving Mijn Pensioen.
U gaat hiervoor naar
www.pensioenfondsing.nl/
activeer en logt in met uw
DigiD. We vragen u automatisch om uw e-mailadres.
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EEN GOED PENSIOEN
EN EEN BETERE WERELD,
GAAT DAT SAMEN?

Is er
straks
nog
pensioen
voor
onze
kinderen?
Het klimaat, het milieu: het houdt
ons steeds meer bezig. Voor onszelf
én voor de generaties na ons.
Privé rijdt u misschien al elektrisch,
maar hoe zit het met uw pensioen?
Wordt dat nog belegd in olie of gas?
Antwoorden magazine is getuige
van een kritisch gesprek tussen
beleggingsstrateeg Guido Vessaz
en Wouter van Bree, deelnemer
in het Fonds. Hoe serieus neemt
Pensioenfonds ING maatschappelijk
verantwoord beleggen?
Guido Vessaz
Woont in Rotterdam, werkt sinds tien jaar
voor Pensioenfonds ING, gaat graag op
pad op de mountainbike en nog lang niet
met pensioen.
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Wouter van Bree: “Welke voortgang
heeft het fonds de afgelopen drie jaar
geboekt voor wat betreft het beleggingsbeleid op het gebied van anti-corruptie,
mensenrechten, arbeidsrechten,
gezondheid, klimaat en milieu?”
Guido Vessaz: “We besteden sinds 2018
veel meer aandacht aan maatschappelijk
verantwoord beleggen (MVB). Eerst
werkten we met een uitsluitingenlijst
en met een engagementprogramma;
nu hebben we een uitgebreider beleid
om de portefeuille verder te verduurzamen. We hebben in Robeco een
partner gevonden. In de basis screenen
we bedrijven, gaan we waar nodig
de dialoog met hen aan, stemmen we
op aandeelhoudersvergaderingen en
accentueren we in onze beleggingsportefeuille de thema’s die onze
deelnemers belangrijk vinden. We
geloven dat de dialoog op de langere
termijn de bedrijven in staat stelt duurzaamheidsrisico’s beter te beheersen.
Het stimuleert ook innovatie in
de juiste richting.”

Van Bree: “Tussen u en die bedrijven
zitten de vermogensbeheerders. Kijken
zij hier wel naar?”
Vessaz: “Dat doet Robeco voor ons.
Om het efficiënt te doen, hebben we met
Robeco een lijst met criteria opgesteld.
Robeco analyseert alle bedrijven uit
onze portefeuille. Zij labelen de risico’s.
De vermogensbeheerders kennen de
criteria en weten dat de portefeuille er op
wordt gescreend.

Pensioenfonds ING

Belegd vermogen:
€ 30 miljard
Wouter van Bree
Woont in Doorn, werkt sinds 2014 niet
meer bij NN, doet vrijwilligerswerk voor
de KNVB, gaat graag naar buiten
voor een partijtje golf en belegt privé.

Belegt veel in:
• Renteproducten
• Aandelen
• Leningen
Kiest bewust voor
spreiding en heeft
contact met duizenden
bedrijven.
Beleggingspartner:
Robeco
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“Sinds oktober
hebben we
een CO2-reductie
doelstelling voor
onze portefeuille”
Daarnaast bespreken we met de externe
vermogensbeheerders hoe de vijf thema’s
(zie pag. 6) worden meegenomen in hun
beleggingsproces en waar we extra
aandacht voor willen hebben.”

Van Bree: “Wordt die uitsluitingenlijst
dan elke maand langer?”
Vessaz: “Eens per jaar evalueren we
en stellen we de lijst bij. Vaker is niet
haalbaar. Voor ons is bovendien de
dialoog belangrijker dan het uitsluiten.
Kijk, deelnemers worden steeds
kritischer. Als werknemers bij de
bouw van een voetbalstadion in Qatar
door de hitte van het dak vallen, dan
vinden onze deelnemers die arbeidsomstandigheden onacceptabel. Daar
proberen we invloed op te hebben.
Wij zoeken daarbij de balans tussen
het financieel en het maatschappelijk
perspectief. We willen de portefeuille
verder verduurzamen, maar deze
moet in balans zijn met de financiële
doelstellingen van het fonds, zoals het
kunnen indexeren.”

Van Bree: “Op sommige thema’s kun
je denk ik beter concrete doelen stellen
dan op andere.”
Vessaz: “Op de sociale thema’s is dat
inderdaad moeilijker. Bijvoorbeeld als
het gaat om het recht op vereniging van
werknemers in vakbonden, dan is het
moeilijk om daarin iets te bereiken.
Op het gebied van milieu en klimaat is
dat anders. Naar CO2-uitstoot is meer
onderzoek gedaan.
Sinds oktober hebben we een CO2reductiedoelstelling voor onze aandelenportefeuille. We kijken daarbij naar de
uitstoot in relatie tot de omzet. Als er
per euro die je verdient te veel CO2
vrijkomt, dan gaan we dat bedrijf via
onze beleggingen motiveren om daar
iets aan te doen. Gebeurt dit niet, dan
is de kans groot dat we het belang in
het bedrijf afbouwen.”
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r ichtinggevend. Zo zijn zij bijvoorbeeld bezig om hun portefeuille in lijn
te brengen met het klimaatakkoord
van Parijs. Wij zitten meer in het
midden van het peloton, net als andere
pensioenfondsen van onze omvang.
Denk aan de pensioenfondsen van
ABN AMRO en Philips.”

Van Bree: “Er komen nieuwe
manieren om energie op te wekken.
Richten jullie je daarop?”
“Is er straks
nog pensioen voor
onze kinderen?”

Van Bree: “ABP heeft aandelen Shell
verkocht. Heeft Pensioenfonds ING
nog aandelen Shell?”
Vessaz: “Wij sluiten Shell niet uit. De
CO2-reductiedoelstelling kan er wel
voor zorgen dat het belang in Shell
wordt afgebouwd, maar uitsluiten is het
laatste redmiddel. Shell is een belangrijke partij in de energiesector. Via
Robeco gaan we het gesprek met hen
aan: wat is hun klimaatbeleid, wat zijn
hun targets? Hoe kijkt Shell naar de
energietransitie? Zo creëren we bewustzijn én verandering.
We kijken ook financieel: komen er
heffingen op CO2-uitstoot die de
winst van bedrijven kunnen drukken?
Verandert er iets voor het verhandelen van emissierechten? Dat soort
ontwikkelingen kunnen bedrijven als
Shell hard raken.”

Van Bree: “Kijken jullie naar wat
andere pensioenfondsen doen?”
Vessaz: “De grote pensioenfondsen
als het ABP voor de ambtenaren en
PFZW voor zorg en welzijn zien
we als koploper op dit terrein. Zij hebben meer mogelijkheden om invloed uit
te oefenen en zijn dus enigszins

Oproep aan farmaceuten

Vessaz: “Daar is veel onderzoek naar
nodig. Wil je bijvoorbeeld energie uit
waterstof stimuleren? Wordt dat de
toekomst? Je moet er veel van weten
om daartoe te kunnen besluiten. Ik
herinner me vrachtwagens in Amerika
die op waterstof zouden rijden. Later
bleek dat ze vanaf een helling vanzelf
naar beneden rolden; ze reden helemaal
niet op waterstof. Intussen wordt dit
wel echt toegepast, maar je wilt voorkomen dat je ergens instapt dat later
een luchtkasteel blijkt te zijn.
We gaan vanaf volgend jaar waarschijnlijk wel minder beleggen in
bedrijven die vooral fossiele brandstof
gebruiken, die binnen de poolcirkels
naar gas boren of die werken met
teerzand. Zo hebben we zeker invloed
op de energietransitie.”

Van Bree: “Leidt elke vorm van MVB
tot lagere resultaten?”
Vessaz: “Dat is absoluut niet het geval.
Robeco is een actief beheerder en wil
net als wij een duurzaam rendement
realiseren. We zien daar ook mogelijkheden voor. In de huidige tijd, met
corona en een zekere de-globalisering,
zie je dat bedrijven die maatschappelijk
verantwoord werken, juist goed presteren. Als langetermijnbelegger geloven we in evenwicht tussen financiële
en niet-financiële doelen. Op de lange
termijn wordt duurzaamheid beloond.
Je kunt zowel koplopers als achterblijvers

Samen met andere investeerders riep Pensioenfonds ING
farmaceuten op tot internationale samenwerking bij de bestrijding
van corona. In een gezamenlijk Investor statement werd benadrukt
dat het vaccin beschikbaar moet komen voor een breed publiek
en dat daarbij geld niet voorop moet staan.
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Verantwoord beleggen
in de praktijk

Pensioenfonds ING hanteert een
uitsluitingenlijst voor bedrijven op
grond van controversieel gedrag,
controversiële producten of omdat
ze gevestigd zijn in een contro
versieel land. Bijvoorbeeld: een
bedrijf dat meer dan de helft van
zijn omzet uit de distributie of
productie van tabak haalt, komt
op die lijst.
Eind 2018 is het bestuur anders
gaan kijken naar MVB, onder
invloed van maatschappelijke
ontwikkelingen. In 2019 gaven
deelnemers in een onderzoek aan
dat ze willen dat het fonds fatsoenlijk belegt, zonder het braafste
jongetje van de klas te willen zijn
en met oog voor voldoende
rendement, zodat de pensioenen
wel verhoogd kunnen worden.
Het MVB-beleid is gericht op:
• Anti-corruptie
• Mensenrechten
• Arbeidsrechten
• Gezondheid
• Klimaat en milieu

identificeren: de eerste belonen en de
laatste aanzetten tot verandering.
Aandacht voor duurzaamheid en voor
sociale thema’s reduceert de risico’s
van bedrijven. Dat is goed nieuws voor
de financiële resultaten.”

Van Bree: “Hoe zien jullie het
rentmeesterschap en het
stewardship?”
Vessaz: “Pensioenfonds ING heeft een
financiële doelstelling. Het geld wordt
in vertrouwen gegeven; we beheren het
namens de deelnemers. Daar gaan we
dus voorzichtig en beheerst mee om.
Zo zien we het rentmeesterschap.
Het stewardship betekent dat we actief
gebruikmaken van onze rechten
als aandeelhouder. Ook dit doen we
zorgvuldig en beheerst, in het belang
van de deelnemers en in lijn met wat zij
willen. Het gaat erom goed te weten
in welke bedrijven we geld steken en
dat we hen erop aanspreken als iets
niet in de haak is.”
Antwoorden Magazine
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‘Een overlijdensuitkering,
is dat nieuw?’
EN ANDERE VEELGESTELDE VRAGEN AAN HET PENSIOENLOKET

Bent u een brief kwijt?

Pensioenfonds ING kent sinds 1 januari van dit jaar nog één
pensioenreglement voor iedereen. We hebben u eerder dit
najaar in een persoonlijke brief geïnformeerd over alle
details die voor u relevant zijn. Pak de brief er nog eens bij.
In de brief worden voor uw specifieke situatie de bedragen
vermeld volgens de oude situatie én volgens het nieuwe
pensioenreglement.

Onze collega’s van het Pensioenloket
hebben in de afgelopen periode
uiteenlopende vragen behandeld over
het nieuwe pensioenreglement. We pikken er enkele interessante voorbeelden
uit:

deeltijd met pensioen. Dit kan bijvoorbeeld interessant zijn voor wie niet
helemaal wil stoppen met werken.
Ook de mogelijkheden om eerder of
juist later met pensioen te gaan zijn
uitgebreid.

‘Ik ben in februari 2020 getrouwd,
is dit verwerkt?’
Intussen wel. U ziet dat nog niet op uw
Uniform Pensioenoverzicht 2020 omdat
dat gemaakt is op de gegevens van eind
2019. U ziet dit wel terug als u inlogt op
Mijn Pensioen. Ook zult u het in 2021
zien op uw Uniform Pensioenoverzicht.

‘Een overlijdensuitkering, is dat
nieuw?’
Die was er al! We betalen de overlijdensuitkering aan uw partner uit als u na
uw pensionering overlijdt. Dit is een
eenmalige uitkering en uw partner
krijgt die ook als u pas na uw
pensionering bent getrouwd, uw
partnerschap hebt geregistreerd of uw
partner bij het Fonds hebt aangemeld.

‘Welke mogelijkheden biedt het
nieuwe pensioenreglement?’
De mogelijkheden voor deelnemers
om hun pensioen aan te passen aan
hun situatie zijn verruimd. Zij kunnen
bijvoorbeeld nu in stapjes van 10% in

Winter 2020

Dat is geen probleem.
Uw brieven staan in
uw persoonlijke online
archief. U vindt hier bijvoorbeeld ook uw Uniform
Pensioenoverzicht. Log
via onze website in op uw
persoonlijke omgeving
Mijn pensioen en kijk
bij ‘Documenten’.
Komt u voor het eerst op
Mijn Pensioen, activeer
dan uw account via
www.pensioenfondsing.nl/
activeer. Wij kunnen u dan
gemakkelijker bereiken,
bijvoorbeeld om u een
seintje te geven als
uw pensioenoverzicht
klaarstaat.

Hebt u misschien nog andere vragen
over het nieuwe pensioenreglement?
Bel met 088 - 116 2405 of mail naar
pensioenloket@pensioenfondsing.nl
en we beantwoorden ze graag voor u.
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Column

Pensioenfonds ING
en het Pensioenakkoord
Door de gedaalde rente gingen bij
veel p ensioenfondsen prachtige
beleggingsresultaten op aan extra
reserveringen voor de toekomst.
Dit houdt ze gevangen in armoede.

Na jaren van discussies komt er een
nieuw pensioenstelsel. Dit verlost 
pensioenfondsen van die reserveringen
en pensioenen kunnen gemakkelijker
verhoogd worden. Het pensioen wordt
ook minder zeker. Want zo nuchter
moeten we zijn: op de beurs wordt
straks niet méér verdiend dan nu.
Het verschil is wat je met de
opbrengsten doet: uitdelen of

r eserveren? Het is de kunst daarin de
balans te vinden.
De situatie bij Pensioenfonds ING is
wat anders dan bij de meeste fondsen:
• Er zijn geen premies die de beleggingsrisico’s kunnen opvangen.
Het risico van dalende rente is wel
grotendeels verzekerd. Al met al is
onze financiële positie behoorlijk
goed gebleven.
• Wij voeren de pensioenregeling uit
van ING en NN en deze werkgevers
en de vakbonden zullen als eerste
aan zet zijn om te bepalen wat het
Pensioenakkoord betekent voor het
pensioenreglement. Ons bestuur
zal de belangen van werkgevers,
gewezen deelnemers en pensioen
gerechtigden tegen elkaar afwegen.

Op deze
datums
ontvangt
u uw
pensioen
in 2021

Pensioenfonds ING moet zijn eigen
weg vinden op weg naar het nieuwe
pensioenstelsel. Met gepaste
bescheidenheid – wij voeren slechts
andermans regeling uit – én met
gepaste verantwoordelijkheid voor de
belangen van alle betrokkenen.
Henk Bruins
actuaris

Meld u aan
voor de
e-mailservice
Wilt u weten wat de actuele
financiële situatie is van
het fonds? Kijk op
www.pensioenfondsing.nl.
Daarnaast houden wij u
maandelijks op de hoogte via onze o verzichtelijke
dekkingsgraadberichten als u zich aanmeldt voor
de e-mailservice. Ook dat kan op de website.
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Elk jaar dat
pensioenoverzicht …
lekker belangrijk!
Eens per jaar staat het voor u klaar:
uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO).
Niet belangrijk? Zeker wel! Waarom, dat
leest u hier. Ook als u nog láng niet
met pensioen gaat.

22 januari 2021
23 februari 2021
23 maart 2021
23 april 2021
21 mei 2021
23 juni 2021
23 juli 2021
23 augustus 2021
23 september 2021
22 oktober 2021
23 november 2021

Voor nu
Als u een huis gaat kopen.

Wilt u een (hypotheek)lening afsluiten? Dan vraagt de verstrekker
naar uw pensioen.
Als u wilt nagaan of uw partner bij ons bekend is.

U wilt natuurlijk dat er een inkomen is geregeld voor uw partner als
u komt te overlijden. Raadpleeg uw UPO om te zien of uw p
 artner
bij ons is aangemeld. Zeker als u ongehuwd samenwoont of in het
buitenland bent getrouwd, is het goed om dit op tijd te controleren.
Het UPO geeft uw situatie weer per 1 januari. Hebt u na
1 januari uw partner aangemeld of bent u na die datum getrouwd,
dan staat uw partner nog niet vermeld.

Voor later
Check jaarlijks uw verwachte pensioen.

Dan zijn er straks geen vervelende verrassingen.
In nog geen 10 minuten leest u in uw UPO welke pensioenregeling
voor u geldt, hoeveel en welk pensioen u kunt verwachten voor uzelf
en voor uw nabestaanden.

20 december 2021
Tip:

Knip dit lijstje uit, bewaar het in de
keukenla of plak het op de koelkast.

Winter 2020
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‘Infecteert corona
ook mijn pensioen?’
Corona beheerst ons leven al maanden en waarschijnlijk
blijft dit virus ons voorlopig nog achtervolgen. Dat is
verschrikkelijk voor wie er ernstig ziek van wordt of als
nabestaande achterblijft. Ook is het vervelend voor wie
er economisch door geraakt wordt. Raakt corona
uw pensioen? Een uitleg in drie stellingen.

1
‘Door corona gaat
het niet goed met de
economie. Met
Pensioenfonds ING
gaat het dan dus ook
niet goed.’
De economie wordt inderdaad hard
geraakt door corona. Ook in Nederland.
Tegelijk zijn er sectoren die juist nu
groeien. De supermarkten, bijvoorbeeld, en de doe-het-zelfbranche.
De financiële situatie van
Pensioenfonds ING is sinds maart wat
teruggelopen. We zien dat aan de
dekkingsgraad. Eind maart was deze
131,4% en eind augustus 127,1%. Anders
uitgelegd: voor elke euro die het
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fonds nodig heeft om de opgebouwde
pensioenen te kunnen betalen, was
eind augustus € 1,27 in kas, tegen
€ 1,31 eind maart.
De Nederlandsche Bank stelt dat de
dekkingsgraad minimaal 110% moet
zijn. Daar zitten we ruim boven.
Dus ja, de economie wordt geraakt
door corona, maar wij kunnen een
stootje hebben. En uw pensioen
dus ook.
Antwoorden Magazine

2
‘Jullie hebben besluiten
over de verhoging
van de pensioenen
uitgesteld. Dat komt vast
ook door corona.’
De huidige situatie, met een mede
door corona dalende dekkingsgraad,
leidt inderdaad tot een aanpassing van
de besluitvorming over het verhogen
van de pensioenen. In 2020, 2021 en
2022 besluit het bestuur van
Pensioenfonds ING in december in één
keer over alle drie de soorten
toeslagverlening die voorkomen in ons
fonds. Waar nodig worden deze met
terugwerkende kracht toegekend.

3
‘Hoe staat het met
het ziekteverzuim?
Kan ik nog wel iemand
bereiken als er iets is
met mijn pensioen?’

Tot en met 2019 besloot het bestuur op
verschillende momenten in het jaar
over de toeslagverlening. Als bij ING
Bank de lonen bijvoorbeeld per juni
werden verhoogd, dan besloot het
bestuur in mei over verhoging van de
pensioenen van deelnemers die de
loonindex cao ING Bank volgen. Stegen
de lonen bij NN Group per september,
dan besloot het bestuur in augustus
over verhoging van de pensioenen van
deelnemers die de loonindex NN Group
volgen. En in december besloot het
bestuur over de verhoging van de
pensioenen van deelnemers die de
prijsindex volgen, steeds per 1 januari.
Stijgt de dekkingsgraad in een jaar,
of blijft deze gelijk, dan kan dit prima.
Maar wanneer de dekkingsgraad
daalt, kan dat nadelig uitpakken voor
de deelnemers die pas later in het jaar
aan de beurt zijn voor een toeslag.
De dekkingsgraad daalt bovendien juist
door toeslagen die gegeven worden.
Daarom heeft het bestuur besloten
om vanaf 2020 op één moment te
besluiten over alle drie de soorten
toeslagverlening.

Winter 2020

Alle maatregelen in verband met
corona, en de ziekte zelf, zijn ook van
invloed op de medewerkers van
Pensioenfonds ING en van onze administratieve uitvoerder. Sinds maart
werken we niet meer op kantoor, maar
vanuit huis. Onze dienstverlening aan
u blijft hetzelfde. We zijn op dezelfde
manier en op dezelfde tijden voor u
bereikbaar. Het ziekteverzuim is gelukkig laag gebleven. We zetten ons met
net zoveel plezier en deskundigheid in
voor u en uw pensioen.

Gaat uw pensioen omhoog?

Inmiddels heeft het bestuur hierover besloten.
Ons magazine lag toen al bij de drukker. Bent u
benieuwd naar het besluit? Lees het op onze website.
Wilt u op de hoogte worden gehouden over
Pensioenfonds ING? Abonneer u dan op onze
digitale nieuwsbrief. Ook dat kan via onze website,
www.pensioenfondsing.nl.
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‘Wat gebeurt
er met mijn
pensioen als ik er
niet meer ben?’
Je hoort weleens dat mensen een lijstje maken met
zaken die geregeld moeten worden als ze er niet meer zijn.
Waar ligt het testament, wat zijn de inloggegevens van
de bank, welke verzekeringspolissen zijn er … Moet het
pensioen ook op dat lijstje? Wat gebeurt daar
eigenlijk mee na een overlijden?
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‘Moet ik zelf iets regelen?’
Woont u in Nederland als u overlijdt,
dan hoeft er niet direct iets te gebeuren.
Het overlijden wordt bij de gemeente
waar u woont gemeld en de gemeente
geeft het aan ons door. Wij zetten
uw pensioen automatisch stop en
informeren uw nabestaanden erover
in een brief.
Woont u in het buitenland als u overlijdt, dan geven uw nabestaanden het
overlijden aan ons door. Ze kunnen
dat doen door een e-mail te sturen naar
pensioenloket@pensioenfondsing.nl,
met daarbij:
• een kopie van uw identiteitsbewijs;
• een kopie van de overlijdensakte.
Vervolgens zetten we uw pensioen stop
en sturen we uw nabestaanden er een
brief over.

‘Wat krijgt mijn partner dan?
En moet daar iets voor gebeuren?’
Ontvangt u nu ouderdomspensioen
van Pensioenfonds ING, dan kan uw
partner recht hebben op een levenslang
partnerpensioen van ons fonds. Maar
alleen als u vóór uw pensionering bent
getrouwd, een geregistreerd partnerschap bent aangegaan of uw partner
bij ons hebt aangemeld. Verder heeft
uw partner dan recht op een eenmalige overlijdensuitkering, óók als het
huwelijk, het geregistreerd partnerschap of de aanmelding pas van na
uw pensioendatum is.
Zodra wij weten van het overlijden
krijgt uw partner een brief van ons.
Dat gaat automatisch. Hierin staat hoe
hoog het partnerpensioen en de overlijdensuitkering zijn. We vragen uw
partner zijn of haar bankrekeningnummer door te geven, zodat wij het
pensioen kunnen uitbetalen. We
starten de betalingen zo snel mogelijk.
Maar mocht het niet direct lukken om
op de brief te reageren, dan is dat niet
erg. Uw partner krijgt het pensioen
dan later alsnog.
Winter 2020

Is uw partner bij ons bekend?

Als u in Nederland trouwt of
een geregistreerd partnerschap
aangaat, geeft uw gemeente ons
de gegevens van uw partner door.
Maar als u ongehuwd gaat samenwonen of als u in het buitenland
trouwt, geef ons dat dan door.
Dat doet u eenvoudig door via
www.pensioenfondsing.nl
in te loggen op uw persoonlijke
omgeving Mijn Pensioen.

‘Moet er nog aangifte
gedaan worden voor de belasting?’
Zeker. Van Pensioenfonds ING krijgen
uw nabestaanden hiervoor nog een
laatste jaaropgave. Automatisch,
binnen twee maanden na het overlijden.
Daarop staat wat er in het jaar van het
overlijden nog aan pensioen aan u is
uitbetaald en wat daar aan loonheffing
en premies op is ingehouden.

Hoeveel pensioen er
is geregeld voor uw partner
na uw overlijden?

U leest het op uw uniform
pensioenoverzicht (UPO).
Ook kunt u dit zien als u inlogt
op Mijn Pensioen via
www.pensioenfondsing.nl.

‘Hoe vindt u mijn nabestaanden?’
We sturen altijd een brief naar uw
adres, direct na het moment van overlijden. De brief wordt gericht aan uw
partner of aan degene die uw zaken
afhandelt. Als dat handiger is, kan er
vervolgens een correspondentieadres
doorgegeven worden om bijvoorbeeld
de jaaropgave nog op te ontvangen.
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WAT TE DOEN VOOR UW PENSIOEN?

Als uw relatie
verandert …
Na die eerste blik, die eerste date, volgt misschien wel
een heel leven samen. Uw vriend of vriendin wordt uw partner,
uw man of vrouw. Heeft dat dan iets met het pensioen
te maken? Zeker! En ook als uw relatie onverhoopt eindigt,
is het pensioen iets om aan te denken.

U gaat …
trouwen
De datum is geprikt en de
ideale locatie is gevonden.
Ergens in Nederland wordt er
binnenkort met rijst gestrooid,
want u gaat trouwen of een
partnerschap registreren!

U
hoeft niets te doen.
De gemeente
geeft ons door dat u getrouwd
bent en met wie.
Pensioenfonds ING
neemt uw partner op in de
administratie.
Uw partner
•	krijgt recht op een overlijdensuitkering als u overlijdt nadat
u met pensioen bent gegaan.
•	krijgt geen recht op partnerpensioen als u trouwt nadat
uw ouderdomspensioen al
is ingegaan.

Marinus Baasdorp (66)
Tot 2009 pensioenadviseur bij RVS.
Getrouwd in juli 2020.

“Toen mijn vrouw en ik trouwplannen
maakten, dacht ik al snel aan mijn
pensioen. Ik wil de verzorging van mijn
echtgenote namelijk waarborgen, ook
als ik eerder dan haar zou overlijden. Ik
vroeg me twee dingen af: moet ik haar
gegevens doorgeven aan het pensioenfonds? En krijgt zij pensioen als ik er
niet meer ben?
Als je in Nederland trouwt, blijkt de
gemeente het huwelijk en de naam
van je partner door te geven aan het
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fonds. Dat is alvast heel handig. En mijn
vrouw blijkt alleen recht op partnerpensioen te hebben als we zouden
trouwen voordat mijn pensioen ingaat.
Ik heb mijn pensioen uitgesteld tot ik
68 ben, dus ook dat zat goed. Veel
mensen weten dat niet!
Uiteindelijk zijn we op 22 juli 2020
getrouwd, op de dag voordat ik recht
kreeg op AOW. Zo liepen we geen
enkel risico voor het pensioen voor
mijn echtgenote.”
Antwoorden Magazine

U gaat …
scheiden
Komt er een einde aan
uw huwelijk of geregistreerd
partnerschap en woont
u in Nederland, dan krijgen u
en uw ex-partner beiden
automatisch bericht
van Pensioenfonds ING.

Hans Schroots (55)

U
maakt afspraken over de
verdeling van het pensioen met
uw ex-partner.

Tot 2017 manager mid-office bij het
hypothekenbedrijf van ING.
Gescheiden in mei 2020.

De gemeente
geeft aan Pensioenfonds ING
door dat u bent gescheiden.

“In januari zei mijn vrouw: ‘Ik denk
dat het beter is als we uit elkaar gaan.’
Een paar maanden en wel duizend
dingen later waren we gescheiden.
Het is heel emotioneel, je leven staat
op zijn kop! Ook pensioen komt voorbij,
maar daarover dacht ik: dat komt
later wel.

Pensioenfonds ING
vraagt u en uw ex-partner om
de gemaakte afspraken over de
verdeling van het pensioen
door te geven. We nemen de
afspraken op in de administratie
en sturen u en uw ex daarvan
een bevestiging.
Uw ex-partner
heeft wettelijk recht:
•	op de helft van het
ouderdomspensioen dat
u opbouwde;
•	op het partnerpensioen
dat u tijdens de relatie hebt
opgebouwd;
•	kan met u andere afspraken maken over de verdeling
van het ouderdomspensioen en kan besluiten
om af te zien van het
partnerpensioen;
•	heeft na uw overlijden geen
recht meer op de
overlijdensuitkering.

Ik had er eerder naar moeten kijken.
Dan had ik bij de mediator het pensioen in kunnen brengen als deel
van ons vermogen, net als het huis,
het spaargeld en die erfenis.
Nu kwam het pas aan de orde toen de
rest van ons bezit al verdeeld was.

Toen ik het hele financiële plaatje
maakte en me realiseerde wat ik
straks aan pensioen krijg, schrok ik
wel. De wet geeft ruimte voor andere
oplossingen, maar dan had ik het
onderwerp niet zo voor me uit
moeten schuiven.”

Trouwen, scheiden
of overlijden in het buitenland?

Als u in het buitenland trouwt of gaat scheiden, of als u daar overlijdt, krijgen we dat bij
Pensioenfonds ING niet automatisch door.
U of uw nabestaanden geven dat aan ons door.

Wilt u met een foto in dit magazine?

Wilt u een volgende keer aan het woord
komen over uw ervaringen rond een
wijziging in uw leven en uw pensioen?
We horen het graag! U kunt zich opgeven
via pensioenloket@pensioenfondsing.nl.

Winter 2020

Elke onderhandelingsruimte was weg.
Ik kon alleen nog akkoord gaan met
de wettelijke verdeling. Ieder krijgt dan
de helft van elkaars pensioen.

U gaat …
samenwonen
Eindelijk samen op één adres.
U hoeft niet meer te pendelen
van hem of haar naar uw
eigen huis en andersom. Jullie
delen voortaan lief en leed
met elkaar, zonder te trouwen of
te kiezen voor een geregistreerd partnerschap.

U
geeft ons door dat u bent
gaan samenwonen en met wie.
Dat kan gemakkelijk online als
u via onze website inlogt op
Mijn Pensioen. Upload daar
uw notariële samenlevingsovereenkomst, als u die hebt.
De gemeente
geeft ons niets door.
Pensioenfonds ING
kijkt vervolgens of uw situatie
aan de voorwaarden voldoet. Is dat het geval, dan
neemt het fonds uw partner op
in de administratie.
Uw partner

•	krijgt vanaf het moment dat

Pensioenfonds ING hem of
haar heeft geaccepteerd,
recht op een overlijdensuitkering als u overlijdt nadat
u met pensioen bent gegaan.
•	krijgt geen recht op partnerpensioen als Pensionfonds ING
hem of haar op het moment
dat u met pensioen ging nog
niet heeft geaccepteerd.
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<KIX-CODE>
<NAAM>
<ADRES>
<PC + WOONPLAATS>
<LAND>

Vragen?
Wij helpen u graag!

Sietske en haar collega’s beantwoorden
graag uw vragen. Zo kunt u ons bereiken:
pensioenloket@pensioenfondsing.nl
088 - 116 2405, elke werkdag
van 8.30 tot 17.00 uur.
www.pensioenfondsing.nl: u kunt
chatten via de website of u gebruikt
het contactformulier om ons uw
vraag door te geven.
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