7. nrl-wegwijzer pensioenschade

Pensioenschade (omvang)

Premievrijstelling:

Het gekapitaliseerde verschil tussen de te verwachten netto-pensioeninkomsten in enerzijds de situatie zonder gebeurtenis en anderzijds de
situatie met gebeurtenis.

- zegt dat er geen premie betaald hoeft te worden
- zegt niets over de opbouw
- zegt niets over de omvang van de opbouw

Premievrijstelling en premievrije opbouw zeggen niet dat er geen
pensioenschade is.

Premievrije opbouw:

- zegt dat er geen premie betaald hoeft te worden
- zegt dat er wel opbouw is
- zegt niets over de omvang van de opbouw

1. Stopt de pensioenopbouw?
Zonder gebeurtenis
Met gebeurtenis

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Voortzetting van de pensioenopbouw.
In de regel zal er voortzetting van de pensioenopbouw plaatsvinden.
Uitzondering: indien de deelnemer niet meer verzekerd is. Bijvoorbeeld
omdat de pensioenopbouw niet wordt voortgezet indien een tijdelijk
arbeidscontract eindigt voorafgaande aan de eerste wia-dag.

2. Wordt het pensioengevend salaris lager?
Zonder gebeurtenis

Pensioengevend salaris kan stijgen door onder meer:
- promotie;
- anciënniteit (bijvoorbeeld periodieken, prestatietoeslag);
- wijziging pensioengevende toeslagen (bijv.stijging % eindejaarsuitkering);
- indexering.

Met gebeurtenis

Pensioengevend salaris wordt gefixeerd met uitzondering van indexering
(kan gelijk zijn aan de situatie zonder gebeurtenis).

3. Wordt de aow-franchise hoger?
Zonder gebeurtenis
Met gebeurtenis

Geen wijzigingen.
Verhoging van de aow-franchise of een gemiste verlaging van de aowfranchise heeft verlaging van de pensioengrondslag tot gevolg.

4. Wordt het opbouwpercentage lager?
Zonder gebeurtenis
Met gebeurtenis

Opbouwpercentage ongewijzigd.
Opbouwpercentage verlaagd (bijvoorbeeld plafond).

5. Wordt de opbouwperiode korter?
Zonder gebeurtenis

Het aantal opbouwjaren kan wel worden verhoogd door langer te werken.
Deelnemer kan langer doorwerken dan de pensioenrichtleeftijd, waardoor
zijn opgebouwde pensioenrechten toenemen.

Met gebeurtenis

Het aantal opbouwjaren kan niet worden verhoogd door langer te werken.

6. Wordt de indexering van het opgebouwd pensioen lager?
Zonder gebeurtenis
Met gebeurtenis

Soms voor actieven hoger.
Soms voor inactieven lager.

7. Pensioenbreuk?

Zonder gebeurtenis

De deelnemer blijft bij dezelfde werkgever en derhalve bij hetzelfde
pensioenfonds, zodat de pensioenopbouw ongewijzigd voortgezet wordt.

Met gebeurtenis

Wanneer de deelnemer als gevolg van een gebeurtenis moet veranderen van
werkgever en daardoor meestal met een ander pensioenfonds te maken
krijgt, treedt er pensioenbreuk op. Pensioenbreuk leidt soms tot pensioenschade.

Eén of meer keer ‘Ja’ aangekruist?
Pensioenschade meer regel dan uitzondering
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