
Beste mevrouw Voorbeeld,

Je bouwt pensioen op bij ING CDC Pensioenfonds. Bij deze brief vind je het jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht

(UPO). Hierbij gaan wij uit van jouw situatie op 31 december 2021.

Wat zie je op het UPO?

Op het overzicht staat hoeveel pensioen je hebt opgebouwd bij ING CDC Pensioenfonds. En wat je kunt verwachten

als je bij ING in dienst blijft tot je 67e. Daarnaast zie je een inschatting als het fonds te maken krijgt met mee- of

tegenvallers.

Voor een totaaloverzicht van al jouw in Nederland opgebouwde pensioen ga je naar

www.mijnpensioenoverzicht.nl.

 

Lig jij op koers voor later?

De verlaging van de pensioenopbouw in 2021 heeft effect gehad op jouw pensioen. Bekijk nog eens de

rekenvoorbeelden op de website van het fonds. Of bezoek met je DigiD de Pensioenplanner op ing.cdcpensioen.nl.

Daar kun je berekenen hoeveel geld je later nodig hebt. En of je op koers ligt om dat doel te halen. Lig je niet op

koers? Dan zie je welke acties je kunt ondernemen. Zoals bijsparen buiten de pensioenregeling.

Digitale informatie

In je persoonlijke en beveiligde Mijn Omgeving bij het fonds kun je steeds meer informatie over je pensioen inzien

en online acties uitvoeren, zoals het doorgeven van een verhuizing of het aanmelden van je partner.

Heb je dit overzicht nog op papier ontvangen, maar ontvang je jouw informatie liever digitaal? Geef dan alsnog je

e-mailadres door. Ga naar ing.cdcpensioen.nl en log met je DigiD in op 'Mijn Pensioen'. We sturen je een volgende

keer dan een e-mail, waarin we je laten weten dat er iets voor je klaar staat in je Mijn Omgeving.

Factor A: voor jouw belastingaangifte van volgend jaar

Belastingaangifte doe je altijd achteraf. Heb je daarbij de factor A nodig, dan is dat de factor A van het voorgaande

jaar. De factor A op dit UPO heb je dus nodig bij jouw belastingaangifte van volgend jaar.
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Jouw persoonsgegevens

ING CDC Pensioenfonds verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens. Dit gebeurt om jouw pensioen zo goed

mogelijk te kunnen uitvoeren en administreren. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die wij daarvoor

nodig hebben. Wij stellen daarmee het UPO zorgvuldig samen. Mocht er toch iets niet kloppen (bijvoorbeeld

partnergegevens of parttime percentage), neem dan contact met ons op. Op die manier zorgen we er samen voor

dat jouw pensioen goed berekend wordt.

Wil je meer informatie over jouw rechten als het gaat om de verwerking van jouw gegevens? Lees dan de

privacyverklaring op ing.cdcpensioen.nl.

Informatie die past bij jouw situatie

Op ing.cdcpensioen.nl vind je belangrijke pensioeninformatie die past bij jouw levensfase. Ook vind je er

antwoorden terug op de meestgestelde vragen over het UPO. Is jouw vraag nog niet beantwoord? Neem dan

contact op met het Pensioenloket: 088 - 1162 411 of stuur een e-mail naar pensioenloket@ing.cdcpensioen.nl. We

helpen je graag door transparant te zijn over elke fase.

 

Met vriendelijke groet,

A. Hollenkamp

Voorzitter

L. Veldink

Vice-voorzitter

An English translation of this letter is available at the Pension Desk (088 - 1162 411 or

pensioenloket@ing.cdcpensioen.nl).



Benieuwd naar jouw totale pensioen? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Uniform Pensioenoverzicht 2022
Stand op 31 december 2021

Jouw gegevens

Jouw persoonlijke gegevens

Naam: A.B. Voorbeeld

Geboren op: 1 januari 1900

Werkgever: ING

Klantnummer: 299-0123456789-01

Jouw partner

Naam: I. Partner

Geboren op: 2 januari 1900

Jouw pensioengegevens

Pensioenfonds: ING CDC Pensioenfonds

Pensioenovereenkomst: Uitkeringsovereenkomst

Pensioenregeling: Basispensioenregeling 67

Bruto pensioenregeling

Datum in dienst bij jouw huidige werkgever: 15 mei 2018

Datum start aan deze pensioenregeling: 15 mei 2018

Leeftijd waarop het pensioen in dit overzicht is berekend: 67 jaar

Totale premiepercentage dat jouw werkgever in 2021 aan ons betaalde: 31,89% van de pensioengrondslag

Premiepercentage dat je betaalde in 2021 (werknemersdeel): zie loonstrook

Jouw salaris dat meetelt voor jouw pensioenregeling: €      54.869,08

Deel van jouw salaris waarover je geen pensioen opbouwt: €      14.544,00

Deel van jouw salaris waarover je pensioen opbouwt (pensioengrondslag): €      40.325,08

Percentage jaarlijkse pensioenopbouw van het deel van jouw salaris dat meetelt: 1,784 %

Percentage dat je werkt in verhouding tot een volledig dienstverband: 100,00 %

Het maximale pensioensalaris is in 2021 € 9.349,08 per maand. Dit bedrag wordt elk jaar aangepast aan het fiscale maximum. Over het meerdere bouw je

geen pensioen op in deze regeling.

Alle bedragen in dit pensioenoverzicht baseert ING CDC Pensioenfonds op de gegevens in dit blok. Veranderingen in jouw persoonlijke situatie zijn van

invloed op de hoogte van het uiteindelijke pensioen. Ga je bijvoorbeeld in de toekomst minder werken of stop je met werken? Dan bouw je in de toekomst

minder pensioen op.

Welk pensioen kun je verwachten?

Wat krijg je als je met pensioen gaat?

Tot 31 december 2021 heb je bij ons pensioen opgebouwd

vanaf 67 jaar zolang je leeft: € 3.178,26 bruto per jaar

Als je tot jouw pensionering blijft werken bij deze werkgever, dan kun je bij ING CDC Pensioenfonds

aan pensioen verwachten vanaf 67 jaar zolang je leeft: € 28.396,66 bruto per jaar

Het opbouwpercentage over 2021 is verlaagd. Het geambieerde opbouwpercentage in 2021 was 1,784% van de pensioengrondslag. Dit is verlaagd naar

1,196%. We hebben je hierover persoonlijk geïnformeerd. De brief vind je terug op 'Mijn Pensioen' (via ing.cdcpensioen.nl).

De AOW van de overheid staat niet op dit overzicht. Die vind je op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Heb je voorheen ook pensioen opgebouwd bij Pensioenfonds ING en/of Nationale-Nederlanden? In dat geval ontvang je ook van deze

pensioenuitvoerders een UPO. Elke uitvoerder is namelijk verplicht een pensioenoverzicht te verstrekken over de aanspraken die je bij die uitvoerder

hebt opgebouwd. Voor een goed overzicht moet je alle UPO's combineren.



Benieuwd naar jouw totale pensioen? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Welk pensioen kun je verwachten?

Wat krijgen jouw partner en (eventuele) kinderen als je overlijdt?

Stel je overlijdt voor jouw pensioendatum en op het moment van overlijden neem je deel aan deze regeling.

 

Jouw partner krijgt dan

vanaf jouw overlijden tot zijn/haar AOW-gerechtigde leeftijd: € 36.150,42 bruto per jaar

vanaf zijn/haar AOW-gerechtigde leeftijd zolang hij/zij leeft: € 20.164,98 bruto per jaar

Elk kind krijgt dan

vanaf jouw overlijden tot zijn/haar leeftijd van 18 jaar: € 4.032,99 bruto per jaar

of als je kind studeert of het ouderlijk huishouden verzorgt, tot zijn/haar leeftijd van 27 jaar: € 4.032,99 bruto per jaar

Heb je meer dan vijf kinderen? Dan geldt een maximum voor het wezenpensioen.

Let op: Jouw partner krijgt een lagere uitkering als je overlijdt en niet meer deelneemt aan deze regeling en een lagere uitkering als je overlijdt nadat je

met pensioen bent gegaan. Ga naar ing.cdcpensioen.nl en log met je DigiD in op 'Mijn Pensioen' of kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Hier krijg je

inzicht in wat jouw nabestaanden krijgen als jij overlijdt nadat je met pensioen bent gegaan en wat zij krijgen wanneer je niet meer deelneemt aan deze

regeling.

Wat krijg je als je arbeidsongeschikt wordt?

Als je arbeidsongeschikt wordt dan gaat jouw pensioenopbouw mogelijk (gedeeltelijk) door. Kijk op ing.cdcpensioen.nl in het pensioenreglement over de

opbouw van je pensioen als je arbeidsongeschikt bent. Je ontvangt van ons geen aanvulling op de WIA-uitkering van de overheid. Mogelijk heb je nog

elders een arbeidsongeschiktheidspensioen. Informatie hierover ontvang je van je pensioenuitvoerder.

Hoe zeker is jouw pensioen?

Welke risico's zijn er?

De hoogte van jouw pensioen staat niet vast en kan in uitzonderlijke situaties worden verlaagd.

ING CDC Pensioenfonds heeft te maken met onder meer de volgende zaken:

Mensen worden gemiddeld steeds ouder. Pensioenfondsen moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.

Een lagere rente maakt pensioen duurder. Pensioenfondsen hebben daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.

De resultaten van beleggingen kunnen tegenvallen.

Wat als het mee- of tegenzit?

ING CDC Pensioenfonds heeft een inschatting gemaakt van jouw pensioen als we te maken krijgen met mee- of tegenvallers. Bij deze inschatting houden

we ook rekening met een mogelijke stijging van de prijzen. De inschatting geeft dus de koopkracht van jouw pensioen weer. Je ziet daarom andere

bedragen dan eerder in dit overzicht.

Verwacht eindresultaat: € 25.000,00
bruto per jaar op 67 jaar

Als het tegenzit: Als het meezit:

€ 14.300,00 € 28.900,00

bruto per jaar bruto per jaar

Je hebt nu opgebouwd:

€ 3.178,26 bruto per jaar

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl zie je hetzelfde plaatje, maar dan met een inschatting van jouw totale pensioen dat je bij ons en eventueel elders

opbouwt, inclusief jouw AOW. Het pensioen is daar berekend alsof het tegelijk ingaat met jouw AOW en je ziet een netto bedrag per maand.

Wil je meer informatie over de koopkracht van jouw pensioen en de betekenis van de bedragen in het plaatje? Je vindt een uitleg op ing.cdcpensioen.nl.



Benieuwd naar jouw totale pensioen? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Hoe zeker is jouw pensioen?

Verhoging en verlaging van jouw pensioen in de afgelopen vijf jaar

In dit blok lees je of jouw pensioen de afgelopen vijf jaar is verhoogd of verlaagd.

Verhoging pensioen

ING CDC Pensioenfonds probeert ieder jaar je pensioen te verhogen op basis van de prijsontwikkeling. Dit noemen wij toeslagen. De hoogte van

toekomstige toeslagen is afhankelijk van de financiële middelen van het fonds. Er is geen reserve voor toeslagverlening. De afgelopen jaren stegen het

pensioen en de prijzen als volgt:

Je fonds heeft je pensioen de afgelopen jaren als volgt verhoogd:

Over het jaar 2021 met 0,00%. De prijzen gingen toen met 3,28% omhoog.

Over het jaar 2020 met 0,00%. De prijzen gingen toen met 1,12% omhoog.

Over het jaar 2019 met 0,00%. De prijzen gingen toen met 1,73% omhoog.

Over het jaar 2018 met 0,87%. De prijzen gingen toen met 1,68% omhoog.

Over het jaar 2017 met 0,07%. De prijzen gingen toen met 1,34% omhoog.

Wij verwachten dat we je opgebouwde pensioen in de komende jaren niet of niet volledig kunnen verhogen.

Verlaging pensioen

Je pensioen kan in uitzonderlijke situaties ook worden verlaagd. De afgelopen jaren is dit niet gebeurd. Mogelijk zijn we genoodzaakt je pensioen het

komende jaar wel te verlagen. Of dat gebeurt is afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten, de ontwikkeling van de rente en de

ontwikkeling in regelgeving.

Meer weten?

Wil je een persoonlijk totaaloverzicht?

Bekijk minstens één keer per jaar hoeveel pensioen en AOW je in totaal hebt opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Je ziet ook een inschatting

van jouw netto inkomen na pensionering. En je kunt jouw pensioen met jouw huidige inkomen vergelijken.

Wil je meer inzicht in jouw pensioenregeling en de keuzes die je hebt?

Op Pensioen 1-2-3 zie je welke keuzes je hebt en vind je informatie over jouw pensioenregeling. Daarnaast kun je op de Pensioenplanner (via

ing.cdcpensioen.nl) zien wat de invloed van die keuzes is op jouw situatie.

Ten slotte vind je op ing.cdcpensioen.nl ook het pensioenreglement, ons jaarverslag en beleggingsinformatie.

Wil je meer weten over de financiële gezondheid van ING CDC Pensioenfonds?

De beleidsdekkingsgraad van ING CDC Pensioenfonds is 108% per 31 december 2021. Kijk op onze website voor meer informatie over onze financiële

situatie en de actuele beleidsdekkingsgraad, die gevolgen kunnen hebben voor jouw pensioen.

Sinds 30 september 2015 heeft ING CDC Pensioenfonds een reservetekort. In het verplichte herstelplan staat hoe het fonds de financiële situatie wil

verbeteren. Kijk op ing.cdcpensioen.nl voor een toelichting op dit herstelplan.

Heb je vragen?

Neem dan voor meer informatie contact met ons op (088 - 1162 411 of pensioenloket@ing.cdcpensioen.nl). Op ing.cdcpensioen.nl kun je de antwoorden

vinden op veelgestelde vragen.



Benieuwd naar jouw totale pensioen? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Meer weten?

Pensioenaangroei (Factor A)

Je hebt jouw factor A nodig als je wilt berekenen hoeveel fiscale ruimte je hebt om jouw pensioen aan te vullen met lijfrentes.

Jaar Factor A

2021 € 504,55

Dit Pensioenoverzicht is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. Wij zijn uitgegaan van de ons bekende gegevens en jouw pensioenreglement. Het

pensioenreglement is uiteindelijk bepalend. Je kunt het pensioenreglement bij ons opvragen of downloaden van ing.cdcpensioen.nl.

De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) houden toezicht op pensioenuitvoerders in Nederland. Dus ook op

ING CDC Pensioenfonds.


