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01 Alstublieft! 
Uw pensioenregeling

Pensioen hoort bij uw werk. En het wordt steeds belangrijker. We worden 
steeds ouder. Het is dus wel zo fijn als u kunt blijven genieten van het leven. 
Ook als u met pensioen gaat of later niet meer werkt. In deze brochure leest 
u alles over uw pensioenregeling.

Heeft u vragen? Stel ze gerust. 
Wij staan voor u klaar.

“Stichting De Samenwerking”, 
Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf 

Wim van den Brink John Klijn
Werkgeversvoorzitter Werknemersvoorzitter
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U spaart elke maand voor later
Elke maand gaat een deel van uw salaris naar uw pensioen. 

Uw werkgever betaalt ook elke maand mee. U bouwt 

pensioen op als u 21 jaar of ouder bent. En als uw werk

gever bij ons pensioenfonds is aangesloten. Wordt u 

deelnemer van ons pensioenfonds? Dan krijgt u binnen 

3 maanden uitgebreide informatie over uw pensioen.

U kunt tussen 60 jaar en 70 met pensioen
Het pensioenfonds gaat er vanuit dat u op 67 jaar met 

pensioen gaat. Maar u kunt uw pensioen ook eerder of later 

ontvangen. Dat kan namelijk vanaf 60 jaar tot 70 jaar.

Uw pensioen ontvangt u elke maand, tot uw overlijden.  

Uw pensioen is het geld waarvoor u gespaard heeft op uw 

werk. Dit heet ouderdomspensioen.

Naast uw pensioen ontvangt u AOW. De leeftijd waarop u 

AOW ontvangt, stijgt de komende jaren naar 67 jaar.

Uw partner en kinderen krijgen pensioen  
als u overlijdt
Heeft u kinderen? Dan krijgen zij wezenpensioen, tot  

18 jaar. Heeft u een partner? Dan krijgt hij of zij partner

pensioen. Het pensioen gaat in op de 1e dag van de maand 

waarin u overlijdt. In hoofdstuk 4 leest u meer over wezen

pensioen en partnerpensioen. 

U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht
Op het pensioenoverzicht ziet u hoeveel pensioen u heeft 

opgebouwd. En hoeveel u kunt opbouwen tot uw 67e.  

Ook ziet u hoeveel geld u krijgt als u met pensioen gaat.  

En wat uw partner en kinderen ontvangen als u overlijdt. 

Het overzicht staat ook op uw persoonlijke pagina op 

www.pensioenslagers.nl onder Mijn pensioen.

02 Uw pensioen: 
sparen voor later

Met de kleinkinderen naar de dierentuin. Of een dagje 

naar het strand. Dat kan allemaal met uw opgebouwde 

pensioen. Pensioen is geld voor later. Daar spaart u nu 

voor. Zodat u zich daar straks geen zorgen meer over 

hoeft te maken.
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Een deel van uw salaris is voor uw pensioen
Uw werkgever houdt een deel van uw salaris in. Dat ziet u 

op uw salarisstrook. U hoeft daar zelf niets voor te doen. 

Het deel van uw salaris waarover u pensioen opbouwt en 

premie betaalt, heet pensioengrondslag. In 2015 bouwt u 

over salaris boven € 100.000,– geen pensioen op. Elk jaar 

verandert de hoogte van dit maximum.

Over het andere deel bouwt  
u geen pensioen op
Het deel waarover u geen pensioen opbouwt, heet de 

franchise. U betaalt hierover ook geen pensioenpremie.  

In 2015 is de franchise € 12.642,– voor het gehele jaar. 

Elk jaar verandert de hoogte van de franchise.

U bouwt elk jaar een percentage op
Het percentage dat u elk jaar opbouwt, heet het opbouw

percentage. In 2015 is dat 1,65%. 

We berekenen wat u per jaar aan 
pensioen opbouwt

Voor de berekening hebben we een formule: 

pensioengrondslag (= salaris  franchise) × 

opbouw percentage.

Uw pensioen hangt af van  
uw gemiddelde salaris
In de eerste jaren dat u werkt, verdient u meestal minder.  

U betaalt dan minder premie en bouwt dan ook minder 

pensioen op. Stijgt uw salaris? Dan betaalt u meer premie 

en bouwt u ook meer pensioen op. Uw pensioen berekenen 

we door alle stukjes opgebouwd pensioen bij elkaar op te 

tellen.

Rekenvoorbeeld: Welk bedrag bouwt 
Michael op voor ouderdomspensioen?

Dit zijn de gegevens van Michael:

Michael is geboren op 1 januari 1980.  

Michael werkt in 2015 het hele jaar en fulltime. 

Zijn salaris bedraagt € 27.000,– per jaar. 

De franchise bedraagt € 12.642,– per jaar.

De pensioengrondslag is het pensioengevend 

salaris / franchise. 

€ 27.000,–  / € 12.642,– = € 14.358,–

Michael bouwt pensioenaanspraken op over de 

pensioen grondslag.

Het opbouwpercentage bedraagt 1,65%.

Michael bouwt in 2015 aan pensioen op: 

€ 14.358,– × 1,65% = € 236,91. 

03 Hoe bouwt u 
pensioen op? 

Uw werkgever betaalt een deel van uw pensioen.  

Het andere deel betaalt u zelf. In dit hoofdstuk leest u 

precies hoe dat werkt.
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Extra pensioen indien u vanaf 2006 pensioen 
opbouwt (“Overgangsregeling”)
Werknemers die geboren zijn in de jaren 1950 tot en met 

1981 en die in dienst waren zowel op 31 december 2006 

als op 1 januari 2007, krijgen op bepaalde tijdstippen extra 

pensioen. Dit is door de werkgeversorganisatie en de 

werknemersorganisaties afgesproken. 

De inkoop van extra pensioen is niet vanzelfsprekend en 

gebeurt alleen als u nog steeds in dienst bent bij een 

werkgever die meedoet aan het Pensioenfonds Slagers  

op de volgende momenten:

• 1/3 op 31 december 2011, en

• 1/3 op 31 december 2016, en

• 1/3 op 31 december 2021.

Als u eerder dan 31 december 2021 met pensioen gaat 

worden alle delen direct ingekocht.

Uw opgebouwde pensioen kan omhoog  
of omlaag gaan
Wij proberen uw pensioen elk jaar te verhogen. Zodat uw 

pensioen meegroeit met de prijzen. Dit heet toeslag of 

indexatie. Maar in slechte tijden kan het zijn dat uw 

pensioen verlaagd wordt. Dit heet korten. 

Hoe werkt toeslag?

Elk jaar worden de prijzen hoger. Denk aan de verhoging 

van huur. Of de boodschappen die u doet. Geld wordt door 

die stijging minder waard. U kunt minder kopen voor 

hetzelfde bedrag. We kijken elk jaar hoe de prijzen 

veranderen. En of we het pensioen ook kunnen verhogen. 

Dit kan alleen als we genoeg financiële reserves hebben. 

03   Hoe bouwt u pensioen op?

Uw pensioenfonds heeft de pensioenen de afgelopen 

drie jaar als volgt verhoogd:

•  per 1 januari 2014 niet. De prijzen gingen  

van oktober 2012 tot oktober 2013 met  

1,1% omhoog;

•  per 1 januari 2013 niet. De prijzen gingen  

van oktober 2011 tot oktober 2012 met  

2,1% omhoog;

•  per 1 januari 2012 niet. De prijzen gingen  

van oktober 2010 tot oktober 2011 met  

2,5% omhoog.

Uw pensioenfonds betaalt verhogingen van uw 

pensioen uit het vermogen van het fonds en de 

opbrengst van de beleggingen. Verhogingen worden 

niet uit de premie betaald.

U hebt door eerdere verhogingen en de verwachting 

voor de komende jaren niet automatisch ook recht op 

verhogingen in de toekomst.

Verwachting indexatie

Onze verwachting

Uw pensioenfonds heeft een herstelplan. 

De dekkingsgraad is te laag. Daarom kunnen we 

uw pensioen nu niet verhogen. We moeten eerst 

financieel weer gezond worden. De prijzen stijgen 

naar verwachting elk jaar gemiddeld 2%. We hopen 

uw pensioen op enig moment weer te kunnen 

verhogen. De verhoging hangt af van de financiële 

mogelijkheden.

Hoe zijn de pensioenen de afgelopen jaren 

aangepast?

Uw pensioenfonds probeert ieder jaar per 1 januari 

uw pensioen te verhogen met de prijsontwikkeling 

over de periode van oktober tot oktober daaraan 

voorafgaand. 

De pensioenen zijn per 1 januari 2015 niet 

verhoogd. De prijzen gingen van oktober 2013 tot 

oktober 2014 met 0,6% omhoog.

03   Hoe bouwt u pensioen op?
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Uw kind kan wezenpensioen krijgen
Uw minderjarige kinderen krijgen wezenpensioen als u 

overlijdt. Het wezenpensioen bedraagt 14% van het totale 

partner pensioen. Ieder kind krijgt dit tot zijn 18e 

verjaardag. Overlijden beide ouders? Dan krijgt uw kind 

dubbel wezen pensioen tot zijn 18e verjaardag. U hoeft een 

geboorte of adoptie niet aan ons door te geven. Dit krijgen 

wij door van uw gemeente als u in Nederland woont.

Uw partner kan partnerpensioen krijgen
Uw partner kan partnerpensioen krijgen als u overlijdt. 

Bent u getrouwd of staat u als geregistreerde partners  

bij de gemeente ingeschreven? Of woont u samen en heeft  

u een samenlevingscontract bij een notaris opgesteld?  

Dan kan uw partner partner pensioen krijgen. Dit kan alleen 

als u al getrouwd was of samen woonde voordat u met 

pensioen ging. Uw partner mag geen familie zijn.

Elk jaar bouwt u 70% van uw opgebouwde ouderdoms

pensioen op aan partnerpensioen. Het uiteindelijke 

partnerpensioen kan lager zijn dan 70% van het 

ouderdomspensioen*. De opbouw van uw partnerpensioen 

stopt op het moment dat u niet meer werkt in de 

slagersbranche of als u met pensioen gaat.

Als u overlijdt terwijl u nog werkt in de slagersbranche, 

dan krijgt uw partner het partnerpensioen dat u tot uw 

67ste had kunnen opbouwen.

Tijdelijk partnerpensioen tot AOWleeftijd

Overlijdt u als uw partner nog niet de AOWleeftijd heeft 

bereikt? Dan krijgt uw partner na uw overlijden naast  

het partnerpensioen ook een tijdelijk partnerpensioen.  

Het partnerpensioen wordt in dit geval verhoogd met 30% 

van het ouderdomspensioen. Het tijdelijk partnerpensioen 

krijgt uw partner tot de eerste dag van de maand waarin hij 

of zij de AOWleeftijd bereikt. Hierbij geldt dat:

• Als u voor uw 67ste overlijdt: u op het moment van 

overlijden actief deelnam aan de pensioenregeling;

• Als u na uw 67ste jaar overlijdt: u direct voor uw 

pensioendatum deelnam aan de pensioenregeling.

*   Per 1 januari 2014 is de pensioenregeling gewijzigd.  

Indien u al voor 1 januari 2014 pensioen opbouwde bij  

ons pensioenfonds zijn deze percentages lager. Dit komt 

omdat het ouderdomspensioen hoger is geworden per  

1 januari 2014 door de omzetting van pensioenleeftijd  

65 naar 67.

04 Hoe werkt het pensioen 
voor uw partner en 
kinderen?

Uw situatie kan veranderen. U gaat bijvoorbeeld samen wonen 

of trouwen. Of u krijgt kinderen. Uw partner en kinderen 

kunnen ook pensioen krijgen. En wat gebeurt er als u gaat 

scheiden of overlijdt? In dit hoofdstuk leest u over de 

verschillende soorten pensioen. En wanneer deze veranderen.
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Bij scheiding krijgt uw ex-partner een deel 
van het partnerpensioen
Bent u gescheiden of eindigt uw samenleving? Dan krijgt 

uw expartner een deel van het partnerpensioen als u 

overlijdt. Namelijk het partnerpensioen dat u heeft 

opgebouwd totdat jullie uit elkaar gingen. Dit noemen we 

bijzonder partnerpensioen. De gemeente geeft het ons 

door als u gescheiden bent. U krijgt dan van ons een 

scheidings bericht met een overzicht van de pensioen

rechten. Wilt u niet dat uw partner bijzonder partner

pensioen krijgt? Laat dit dan vastleggen in een verklaring 

van de notaris of in een echtscheidingsconvenant.

U kunt uw ouderdomspensioen delen  
met uw ex-partner
Uw expartner heeft tevens recht op de helft van het 

ouderdomspensioen. Dit is het pensioen dat jullie hebben 

opgebouwd tijdens het huwelijk of geregistreerd  

partner schap. Wilt u het ouderdomspensioen verdelen? 

Geef dit dan binnen 2 jaar nadat u uit elkaar bent ons door.  

Het verdelen kan op 2 manieren:

Verdeling via verevening

Het pensioen blijft op uw naam staan. Uw expartner krijgt 

een deel van het pensioen vanaf het moment dat u met 

pensioen gaat. Overlijdt uw expartner? Dan krijgt u ook 

zijn of haar deel.

Verdeling via conversie

Uw expartner krijgt een eigen pensioenrecht over een deel 

van het pensioen wat hij of zij ontvangt als hij of zij met 

pensioen gaat. U heeft geen recht op het deel van uw 

partner als hij of zij overlijdt. 

U kunt partnerpensioen omzetten in 
ouderdomspensioen 
U bouwt altijd partnerpensioen op. Heeft u geen partner of 

heeft uw partner zelf een pensioen? Dan kunt u (een deel 

van) het opgebouwde partnerpensioen omzetten in extra 

ouderdomspensioen. Dit heet uitruil. U krijgt dan meer 

pensioen betaald. Omzetten kan op de datum dat u met 

pensioen gaat. U kunt uw voorkeur aangeven op het 

aanvraagformulier.

U kunt alleen partnerpensioen uitruilen dat na 1 januari 

2002 is opgebouwd. Kiest u voor uitruil? Dan kunt u dit 

niet meer veranderen.

U kunt ouderdomspensioen omzetten in 
partnerpensioen
U kunt ook een deel van uw ouderdomspensioen uitruilen 

voor partnerpensioen. Uw ouderdomspensioen wordt dan 

lager. Maar uw partner krijgt een hogere uitkering van het 

partnerpensioen als u overlijdt. Dit is maximaal 70% van 

het ouderdomspensioen. Omzetten kan op de datum dat u 

stopt bij ons fonds of als u met pensioen gaat. Kiest u voor 

uitruil? Dan kunt u dit niet meer veranderen.

Wilt u pensioen omzetten, en heeft u een partner?

Wij hebben dan toestemming nodig van uw partner. 

04   Hoe werkt het pensioen voor uw partner en kinderen?

04   Hoe werkt het pensioen voor uw partner en kinderen?
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04   Hoe werkt het pensioen voor uw partner en kinderen?

Rekenvoorbeeld: Welk bedrag bouwt 
Michael op voor partnerpensioen?

Michael overlijdt voordat hij 67 jaar wordt 

Michael was nog niet met pensioen. Hij bouwde tot 

zijn overlijden pensioen op bij Pensioenfonds 

Slagers. Als Michael tot zijn 67ste pensioen had 

opgebouwd, dan had hij € 12.000,– opgebouwd.

Zijn partner krijgt vanaf het overlijden levenslang 

partnerpensioen. Totdat de partner zelf AOW gaat 

ontvangen bedraagt het partnerpensioen 

€ 12.000,–. Daarna wordt dit € 8.400,.

Michael overlijdt nadat hij 67 jaar wordt 

Michael was al met pensioen toen hij overleed. 

Hij bouwde tot zijn pensionering pensioen op bij 

Pensioenfonds Slagers. 

Zijn partner krijgt vanaf het overlijden levenslang 

partnerpensioen. Totdat de partner zelf AOW gaat 

ontvangen bedraagt het partnerpensioen 

€ 12.000,–. Daarna wordt dit € 8.400,.

Michael werkte niet meer in de slagersbranche 

en overlijdt

Zijn partner krijgt alleen partnerpensioen dat is 

opgebouwd in de periode waarin Michael ook

ouderdomspensioen opbouwde. Dit is 70% van het 

ouderdomspensioen

(€ 6.000,– x 70% = € 4.200,–).

Michael laat zijn partnerpensioen omzetten naar 

ouderdomspensioen

Wat betekent dat voor hem? Als hij dat op zijn  

67ste bij zijn pensionering doet, dan wordt zijn 

ouderdomspensioen verhoogd als volgt:

•  Michael heeft € 8.400 aan partnerpensioen 

opgebouwd.

·  Op 67 jaar wordt dit omgezet in € 2.520,– 

aan ouderdomspensioen.

·  Michaels ouderdomspensioen wordt:  

€ 12.000,– + € 2.520,– = € 14.520,–.

·  Door de uitruil krijgt Michael dus elk jaar 

€ 14.520,–.

04   Hoe werkt het pensioen voor uw partner en kinderen?
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Uw pensioenopbouw stopt als u  
niet meer werkt
Uw ouderdomspensioen en partnerpensioen bouwt u niet 

meer op. Het pensioen dat u al had opgebouwd, blijft staan. 

U kunt uw pensioenopbouw wel vrijwillig enkele jaren 

door laten gaan, indien u nergens anders pensioen 

opbouwt. Zo voorkomt u een gat in uw pensioen opbouw. 

U moet dan wel alle premies zelf betalen.

Uw pensioenopbouw stopt bij een baan 
buiten de slagersbranche 
U krijgt van ons een brief als u buiten de slagersbranche 

gaat werken. Hierin staat dat wij uw pensioenopbouw 

stoppen. Ook leest u wat u aan pensioen heeft opgebouwd. 

Dit krijgt u als u met pensioen gaat. 

Neem uw opgebouwde pensioen mee naar  

uw nieuwe pensioenfonds

Wilt u uw pensioenopbouw meenemen? Vraag dit dan aan 

zodra u een nieuwe baan heeft. Dit heet waardeoverdracht. 

Vul het aanvraagformulier van uw nieuwe pensioenfonds in.

Nieuw in de slagersbranche?  
Neem uw opgebouwde pensioen mee
Komt u voor het eerst in de slagersbranche werken?  

Dan kunt u uw opgebouwde pensioen van uw vorige 

pensioen fonds meenemen naar ons fonds. 

Vul hiervoor het formulier ‘Waardeoverdracht’ in op 

www.pensioenslagers.nl. U krijgt daarna een berekening. 

Die maken we zodra we uw formulier ontvangen. Gaat u 

akkoord met onze berekening? Dan regelen we de echte 

overdracht. U kunt uw aanvraag op elk moment stopzetten.

Wij betalen uw premie als u een  
WIA-uitkering ontvangt en meer dan 35% 
arbeidsongeschikt bent 
Wordt u voor een deel arbeidsongeschikt? Dan betalen u 

en uw werkgever premie over het deel dat u nog werkt.  

Wij betalen de rest. Wij nemen de premiebetaling over als  

u deelneemt aan ons pensioenfonds voordat u arbeids

ongeschikt werd. En als u een WIAuitkering krijgt. 

Wordt u volledig arbeidsongeschikt? Dan betaalt het 

pensioenfonds de volledige premie.

Dit doen we tot u weer aan het werk kunt. Of tot u de 

AOWdatum bereikt. Uw pensioenopbouw loopt tijdens  

de WIA dus gewoon door. 

05 Wat gebeurt er bij 
veran deringen in uw 
werk? 

Misschien gaat u meer of minder werken. Of u vindt  

een andere baan. Deze veranderingen zijn belangrijk 

voor uw pensioen. Hieronder leest u de belangrijkste 

veranderingen.
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U kunt vanaf 60 jaar uw pensioen laten ingaan
Wilt u liever eerder dan uw 67e uw pensioen ontvangen?  

Dat kan vanaf 60 jaar. Het bedrag dat u dan krijgt is wel 

lager. Dat komt doordat u minder lang pensioen heeft 

opgebouwd. En doordat het pensioenfonds langer 

pensioen moet uitbetalen.

U kunt eerst een hoger pensioen ontvangen 
en daarna een lager pensioen
Als u voor uw AOWdatum met pensioen gaat, ontvangt u 

geen AOW. U kunt tot de AOWdatum een hoger pensioen 

ontvangen. Dan ontvangt u vanaf uw AOWdatum een 

lager pensioen.

Het lagere pensioen moet minimaal 75% van het hogere 

pensioen zijn. Het partner en wezenpensioen wijzigt niet. 

Kiest u hiervoor? Dan kunt u dit niet meer veranderen. 

U kunt tot 70 jaar uw pensioen laten ingaan
Wilt u na uw 67e nog even doorwerken? Dat kan tot u 70 

wordt. Het bedrag dat u dan krijgt is hoger. Dat komt 

doordat het pensioenfonds minder lang pensioen moet 

uitbetalen. De pensioenopbouw stopt in ieder geval op  

67 jaar. U kunt alleen uw pensioen na 67 jaar uitstellen 

zolang u blijft werken bij uw slagerswerkgever.

U kunt voor een deel werken  
en voor een deel pensioen krijgen
U wilt bijvoorbeeld vanaf 60 jaar minder werken. En uw 

pensioen alvast voor een deel laten ingaan. Dat kan voor 

20%, 40%, 60% of 80%. Zo kunt u uw werk langzaam 

afbouwen. U bouwt nog pensioen bij ons op over het deel 

dat u in de slagersbranche werkt. Het partner en wezen

pensioen wijzigt niet. Kiest u hiervoor? Dan kunt u  

1 keer per jaar voor een hoger percentage kiezen. 

De AOW-leeftijd stijgt ieder jaar
De AOWleeftijd is de leeftijd waarop u uw AOW gaat 

ontvangen. Dit was 65 jaar en stijgt elk jaar een beetje.  

In 2021 is de leeftijd 67 jaar. Uw pensioen ontvangt u in 

principe vanaf 67 jaar. U kunt uw pensioen tegelijkertijd met 

uw AOW laten ingaan. In het voorbeeld ziet u hoe dat werkt.

Wilt u meer informatie over de AOWleeftijd? Kijk dan op 

www.svb.nl.

06 Wanneer gaat uw 
pensioen in?

Wij rekenen met pensioenleeftijd 67 jaar. Maar u kunt 

ook eerder met pensioen. Of juist later. U kunt kiezen 

wanneer u uw pensioen krijgt.
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Rekenvoorbeeld: Wat ontvangt Michael 
als hij eerder met pensioen gaat?

Michael kan tot 67 jaar doorwerken. Hij krijgt dan  

€ 12.000,– per jaar. Dat is € 1.000,– per maand. 

Michael wil op 62 jaar zijn pensioen volledig laten 

ingaan. Hij krijgt dan minder pensioen. Hij krijgt 

€ 8.760,– per jaar. Dat is € 730,– per maand.

En wat als Michael op zijn 60ste voor 60% met 

pensioen gaat?

Vanaf 60 jaar krijgt Michael dan € 330,– per maand 

(en hij ontvangt nog salaris uit zijn werk).

En wat ontvangt Michael als hij vanaf 63 jaar 

eerst een hoger pensioen wil ontvangen?

Vanaf 63 jaar tot aan zijn AOWdatum krijgt 

Michael dan € 1.178,–. 

Vanaf zijn AOWdatum krijgt Michael € 883,50.

U krijgt van ons een aanvraagformulier
U krijgt 6 maanden voor uw AOWleeftijd een aanvraag

formulier. Hiermee vraagt u ouderdomspensioen aan en 

geeft u aan wanneer u uw pensioen wilt ontvangen.  

Vul het formulier in en stuur het terug. Dan zorgen wij 

ervoor dat uw pensioen in orde komt. 

Vraag zelf een formulier aan als u eerder  

uw pensioen wilt ontvangen

Wilt u eerder dan uw AOWleeftijd pensioen ontvangen? 

Vraag dan zelf een aanvraagformulier aan. Doe dit uiterlijk 

6 maanden van tevoren.

Klein pensioen? Dat kunnen we afkopen
We kunnen uw pensioen in 1 keer afkopen. U krijgt dan in 

1 keer het pensioen dat u heeft opgebouwd. Dit kan alleen 

tot een bepaald bedrag:

•  Wordt u 67? Dan kopen we uw pensioen af als u  

minder dan € 462,88 (bruto jaarbedrag 2015) heeft 

opgebouwd.

•  Bent u niet meer deelnemer van ons pensioenfonds en 

nog geen 67? Dan kopen we na twee jaar uw pensioen af 

als u minder dan € 100,– (bruto jaarbedrag 2015) heeft 

opgebouwd. 

Het bedrag dat u krijgt bij afkoop hangt af van uw leeftijd

Voor elke leeftijd gebruiken we een andere berekening. 

Hoe ouder u bent, hoe hoger het afkoopbedrag.

06   Wanneer gaat uw pensioen in?

06   Wanneer gaat uw pensioen in?
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Kijk op onze website: www.pensioenslagers.nl
Op de website vindt u uitgebreide informatie over uw 

pensioenregeling. Ook het jaarverslag en het pensioen

reglement staan op de website. 

Of bel het Klant Contact Center: (088) 008 40 82
U bereikt ons van 8.00 tot 18.00 uur. Wij staan van 

maandag tot en met vrijdag voor u klaar. 

Geef veranderingen aan ons door
De meeste veranderingen geeft uw werkgever of uw 

gemeente aan ons door. Soms moet u een verandering zelf 

melden. Wij zetten dat nog even voor u op een rij:

•  U woont niet meer samen met een samenlevingscontract. 

U levert een verklaring van de notaris in. De verklaring 

ondertekenen u en uw partner.

•  U wilt uw ouderdomspensioen delen met uw partner.  

Dit is pensioenverevening. Gaat u uit elkaar? Neem dan 

bin nen 2 jaar na de scheiding of einde van het 

geregistreerd partnerschap contact met ons op.

•  U verhuist naar het buitenland. Ook als u een postadres in 

Nederland houdt, geeft u dit door.

Niet tevreden? Laat het ons weten
Stuur een brief met uw klacht naar ons Klachtenteam.  

U krijgt dan een brief terug. Het adres is:

“Stichting De Samenwerking”,  

Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf

Klant Contact Center

P/a Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V.

Klachtenteam

Postbus 40056

7300 AZ APELDOORN

U kunt bezwaar maken als u het niet met 
onze beslissing eens bent
Stuur een brief naar het bestuur. Geef in uw brief aan met 

welke beslissing u het niet eens bent en waarom. 

Het adres is: 

“Stichting De Samenwerking”,  

Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf

Het bestuur

P/a Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V.

Postbus 40056

7300 AZ APELDOORN

07 Heeft u  
nog vragen? 

Wij helpen u graag. Bel ons gerust als u vragen heeft.  

Of kijk op onze website. Hieronder ziet u onze gegevens 

op een rij.
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