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Pensioenregeling design opties 

Algemeen     
Referentiedatum   1-1-2019 
Pensioenleeftijd   68 standaard optie, andere leeftijden zijn 

mogelijk 
Pensioengevend salaris beschikbare premie  Vrije invulling, binnen de fiscale grenzen 
Pensioengevend salaris risicodekkingen overlijden   Vrije invulling, binnen de fiscale grenzen 
Franchise beschikbare premie 

 
Vrije invulling, binnen de fiscale grenzen 

Franchise risicodekkingen overlijden   Vrije invulling, binnen de fiscale grenzen 
Maximaal pensioengevend salaris 

 
Vrije invulling, binnen de fiscale grenzen 

Stijging van franchise en maxima     Franchise neemt jaarlijks toe op de eerste 
dag van <<maand>> en maxima nemen 
toe op de eerste dag van elk jaar 

Maximaal verzekerd bedrag partnerpensioen 
 

€ 150.000 partnerpensioen per deelnemer 
per jaar en het fiscale maximumbedrag 
voor ANW-hiaatverzekering 

  
 

Maximaal verzekerd bedrag arbeidsongeschiktheidspensioen   € 250.000 arbeidsongeschiktheids-
pensioen per deelnemer per jaar voor alle 
dekkingen bij elkaar (premievrijstellingen 
en WIA-pensioen) 

    

 

Beschikbare premieregeling 
Rekenrente beschikbare premiestaffel Kostprijsstaffel, 2%-, 2,5%-, 3%-, 4%-staffels en alle afgeleide van 

deze staffels binnen de fiscale grenzen. Kostprijsstaffel is gebaseerd 
op de kostprijs van Allianz 

Vaststelling van premie en leeftijd Premie gebaseerd op leeftijd en referentiedatum 
  Premie gebaseerd op leeftijd per maand 
Bijsparen Nee 

Ja, fiscale mogelijkheden binnen de beschikbare premiestaffels,  
staffelvolgend of nominaal 

  Ja, fiscale mogelijkheden van het niet pensioengevende salaris 
(bijvoorbeeld bonus) 

Fiscale beoordeling Ja 

 

Premievrijstellingen in geval van arbeidsongeschiktheid – beschikbare premie 
Premievrijstelling in geval van 
arbeidsongeschiktheid  

Premievrijstelling stijgend met de beschikbare premiestaffel 

  Premievrijstelling vaste bijdrage 
Dekking 6-klassesysteem 
Jaarlijkse stijging van de 
pensioengrondslag 

Geen stijging 
 

1,0% 
  2,0% 
 3,0% 
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Premievrijstellingen in geval van arbeidsongeschiktheid – bijspaarpremie 
Premievrijstelling in geval van 
arbeidsongeschiktheid  

Premievrijstelling stijgend met de beschikbare premiestaffel. 
Vrijstelling wordt verzekerd over driemaandsgemiddelde premie 

  Premievrijstelling vaste bijdrage 
Dekking 6-klassesysteem 

 

Partner- en wezenpensioen op risicobasis 
Hoogte partnerpensioen x,xxx% 
Pensioensysteem Eindloon 
  Middelloon 
Dekking Onbepaalde partner 
Hoogte wezenpensioen x,xxx% 
Einde betaling wezenpensioen 18 / 21 jaar (met uitstel tot 27) 
Bepaling van service jaren Vrije invulling 

Stijging van de uitkering van het 
partner- en wezenpensioen 

Geen stijging 
 

1,0% 
  1,5% 
  2,0% 
  2,5% 
 3,0% 
Premievrijstelling verzekerd Ja 

 

ANW-hiaatverzekering     
Verzekerd Ja / Nee 
Deelname Verplicht 
 Vrijwillig (50% of 100%) 
Dekking Onbepaalde partner (verplicht) 
  Bepaalde partner (vrijwillig) 
Verzekerd bedrag   
Stijging van uitkeringen van de Geen stijging 
ANW-hiaatverzekering 1,0% 
  1,5% 
  2,0% 
 2,5% 
  3,0% 
Premievrijstelling verzekerd Ja 
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WIA-excedentpensioen 
Verzekerd   Ja / Nee 

70 / 75 / 80% van het pensioengevend salaris uitkomend boven de 
WIA-uitkeringsgrens 

Stijging van uitkeringen 
van het WIA-
excedentpensioen 

 Geen stijging 
 1,0% 
 2,0% 

  3,0% 
  

  

WGA-hiaatpensioen     
Verzekerd   Ja / Nee 

   

WIA-onderbouwpensioen 
Verzekerd   Ja / Nee 

5 / 10% van het pensioengevend salaris 
Stijging van uitkeringen 
van het WIA-
onderbouwpensioen 

 Geen stijging 
 1,0% 
 2,0% 
 3,0% 

 

Netto pensioenregeling 
Netto sparen Ja / Nee 

Keuze 1:  Op basis van opting in. De deelnemer spaart of 0 of 100% 
 van de netto staffel 
Keuze 2:  De netto staffel wordt voor alle cohorten op 0% gezet. De 
 netto regeling wordt volledig als bijspaarregeling 
 ingeregeld met vrije keuze van inleg voor de deelnemer 

Partner- en wezenpensioen Ja / Nee 
Ja, op basis van opting out. Partner- en wezenpensioen is separaat 
van elkaar uit te zetten 

Vrijstelling bij arbeidsongeschiktheid Standaard ja  
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Bijspaaropties 

 

 
Verschil t.o.v. 
staffel 

Verschil t.o.v. 
minimale 
franchise 

Niet pensioengevende 
loonbestandsdelen 

Frequentie maandelijks Ja Ja Nee 

Frequentie jaarlijks Nee Nee Ja (koopsom) 

Nominaal 

Je kiest een bedrag en dit 
wijzigt niet  

Ja Ja Ja 

Procentueel 

Je kiest een % van de 
aanwezige ruimte 

Ja Ja Nee 

Opting in  

De deelnemer moet zelf actie 
ondernemen 

Ja Ja Ja 

Opting out 

Er wordt standaard voor x% 
van de ruimte gespaard als de 
deelnemer niets doet 

Ja, alleen i.c.m. 
procentueel 

Ja, alleen i.c.m. 
procentueel 

Nee 

Premievrijstelling Ja, staffelvolgend 
bij procentueel 

Ja, staffelvolgend 
bij procentueel 

Nee 

 


