Pensioenfonds

Wanneer wilt u
met pensioen?

Op het moment dat u met pensioen gaat,
heeft u een aantal keuzes. Deze brochure
helpt u bij het maken van uw keuzes.
Ga voor meer informatie naar
www.pensioenfondsyara.nl/metpensioen
Versie 5 - September 2022

U ontvangt van Appel Pensioenuitvoering, onze
pensioenadministrateur een brief waarbij een formulier is
toegevoegd waarop u uw keuze aan ons kunt doorgeven.
Wilt u meer weten over uw keuzemogelijkheden? Bezoek dan onze
website www.pensioenfondsyara.nl/metpensioen. U vindt daar
een toelichting op uw keuzemogelijkheden en een handige
pensioenplanner waarmee u zelf pensioenberekeningen kunt maken.
Als u op de standaard pensioendatum met pensioen wilt gaan dan
hoeft u niets te doen. Wilt u eerder of gedeeltelijk met pensioen?
Dan moet u zelf in actie komen. Op het stroomschema verderop
in deze brochure ziet u precies wat u moet doen.

Uw keuzes
U kunt voor een groot deel zelf bepalen wanneer u met pensioen gaat. U heeft een aantal mogelijkheden:

1. Uw pensioenleeftijd kiezen
a. U gaat op de standaard pensioendatum met pensioen

Als u geïnteresseerd bent in deze mogelijkheid, neemt u

Dat betekent dat u op de eerste dag van de maand

dan contact op met Ronald Wondergem van Yara of met

volgend op de maand waarin uw AOW-uitkering ingaat,

Appel Pensioenuitvoering.

met pensioen gaat.

2. Uw partnerpensioen uitruilen

b. U gaat eerder met pensioen
U kunt vanaf uw 60e jaar gedeeltelijk of volledig met

U bouwt bij ons een pensioen op voor uzelf

pensioen. Als u gedeeltelijk met pensioen gaat, dan blijft

(ouderdomspensioen) en voor uw partner (partnerpensioen).

u voor het andere deel nog gewoon in dienst. Over het

U kunt ervoor kiezen een deel van het opgebouwde

deel dat u nog in dienst bent, bouwt u nog pensioen op.

partnerpensioen om te zetten in een hoger
ouderdomspensioen.

Als u volledig met pensioen gaat, stopt uw dienstverband
en daardoor uw pensioenopbouw. Het maandelijkse
pensioen dat u van Pensioenfonds Yara krijgt is lager.
Dit komt doordat u geen pensioen meer opbouwt én de

3. U kunt tijdelijk een hogere
of lagere uitkering krijgen

periode waarin u pensioen krijgt langer is.
U kunt ervoor kiezen om tijdens de eerste jaren van uw
Als u ook vroegpensioen hebt, dan kunt u dat pensioen

pensionering een hogere pensioenuitkering te krijgen en

gebruiken om eerder met pensioen te gaan. Als dat

daarna een lagere of juist andersom. Dit heet een hoog-laag

vroegpensioen hoog genoeg is, dan laat u alleen

(of laag-hoog) pensioen. Deze mogelijkheid kan handig zijn

het vroegpensioen uitkeren tot uw 65ste. Als het

als u na uw pensioendatum nog woonlasten heeft of als uw

vroegpensioen niet hoog genoeg is, dan kunt u mogelijk

partner nog geen eigen AOW-uitkering ontvangt.

een deel van uw levenslange pensioen dat normaal
gesproken op uw 65ste wordt uitbetaald, om laten
zetten naar extra vroegpensioen. Dit kan alleen als u
nog levenslang pensioen heeft staan wat voor 2005 is
opgebouwd. Vanaf uw 65ste kunt u dan vervolgens het
resterende levenslange pensioen laten ingaan. Op die
manier kunt u toch eerder met pensioen met voldoende
inkomen voor en na uw 65ste.
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Wat is er goed om te weten:
Zorgverzekering
Momenteel heeft uw werkgever Yara een collectieve zorgverzekering afgesloten. Als u meedoet aan deze collectieve zorgverzekering, dan kunt u hier na uw pensioendatum ook aan blijven deelnemen. De voorwaarden en de collectiviteitskortingen
veranderen niet. Als u wilt blijven deelnemen, dan hoeft u niets te doen. Wilt u de zorgverzekering stopzetten of heeft u
een vraag? Neem dan contact op met Ronald Wondergem van Yara.
Het is goed om te weten dat u na uw pensionering een inkomensafhankelijke bijdrage betaalt voor de Zorgverzekering. In de
bruto-netto berekening die u van ons ontvangt, houden we daar rekening mee. U kunt dit ook terug zien in de pensioenplanner.

Hoe zit het in Nederland?

Hoe zit het in België?

U betaalt de premie voortaan aan Witte Boussen. Dit kan

Als u een zelfstandig recht heeft op een Belgisch

via een automatische incasso. Afhankelijk van de situatie

wettelijk pensioen, kunt u op basis hiervan

komt u mogelijk in aanmerking voor een compensatie die u

aangesloten worden of blijven bij de mutualiteit.

door de werkgever wordt vergoed. Een van de voorwaarden

Om een zelfstandig recht te hebben, moet u ten

is dat u vanuit actieve dienst met pensioen gaat en dat u na

minste een periode in België hebben gewerkt. U kunt

pensionering in de collectiviteit blijft deelnemen die voor uw

hierover meer informatie krijgen bij de gemeente waar

vestiging van toepassing is.

u woont.

Deze compensatie wordt aan u en uw eventuele partner

Hebt u altijd in Nederland gewerkt? Dan kunt u alleen

gegeven. Voor 2022 bedraagt deze € 490,00 per persoon

op kosten van het Nederlandse stelsel verzekerd

per jaar. Als u met pensioen gaat en daarnaast in de

worden in uw woonland. U moet u hiervoor melden bij

collectiviteit blijft deelnemen, kunt u pas, indien gewenst,

het Zorginstituut Nederland. Het College regelt daarna

uw aanvullende pakketten per 1 januari volgend op het

de premieafdracht en aansluiting bij de mutualiteit.

lopende jaar aanpassen. Let wel: Niet iedere aangesloten
werkgever verstrekt deze vergoeding. Heeft u vragen over
de collectieve zorgverzekering? Neem dan contact op met

Contact:

Witte Boussen.

Zorginstituut Nederland
Postbus 320

Witte Boussen, Mr. F.J. Haarmanweg 16, 4538 AR

1110 AH Diemen

Terneuzen. Tel. +31 (0) 115 618 344. E-mail: info@bgzc.nl

Tel. +31 (0) 204 289 551
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Wat is er nog meer
goed om te weten?
Pensioen ontvangen in België

ANW hiaatverzekering

Als u uw pensioen in België ontvangt, dan moet het

De ANW hiaatverzekering is een overlijdensverzekering

pensioen dat u vanuit Nederland ontvangt, worden

die zorgt voor een extra uitkering voor uw partner. Dit extra

vrijgesteld van loonheffing. U ontvangt hierover drie

bedrag komt bovenop het bedrag wat uw partner van het

maanden voor uw pensionering meer informatie van ons.

pensioenfonds zou ontvangen als u overlijdt.

Op onze website vindt u hierover meer informatie.
Als u al een ANW hiaatverzekering hebt tijdens uw

De Vereniging van Gepensioneerden

dienstverband, dan is het mogelijk om deze (tegen dezelfde
premie) na uw pensionering voort te zetten totdat uw

Er is een belangenvereniging van gepensioneerden Yara

partner de AOW gerechtigde leeftijd bereikt. Indien u dit

Nederland. De vereniging maakt zich sterk voor de

wenst kunt u contact opnemen met de HR afdeling van

belangen van de gepensioneerde oud-medewerkers. U kunt

Yara Sluiskil. Witte Boussen incasseert vanaf uw

zich aanmelden. Meer informatie vindt u op onze website

pensionering (maandelijks) de premie hiervoor.

www.bg-yara.nl. U kunt ook een e-mail sturen naar Cees
Dees, de secretaris via bg.yara.n@gmail.com.

Heffingskorting
Bij de aanvraag van pensioen kunt u kiezen om

ons melden. Wij kunnen dan vervolgens bekijken of er

heffingskorting te laten toepassen. U betaalt dan minder

recht is op nabestaandenpensioen voor een eventuele

belasting. Naarmate uw inkomen hoger is, betaalt u ook

achterblijvende partner.

meer belasting en heeft u geen recht op korting. Als u
dan toch heeft gekozen voor heffingskorting dan is er een

Aanvraag van wettelijk pensioen

mogelijkheid dat u achteraf meer belasting moet betalen.
U betaalt dan in feite de heffingskorting terug. Als u

Als u in Nederland woont dan ontvangt u automatisch

twijfelt of u wel of geen heffingskorting moet aanvragen

bericht over uw AOW. Als u in België woont dan

dan adviseren wij u om contact op te nemen met

moet u het wettelijk rustpensioen een jaar van te voren

een belastingadviseur.

(voordat u 65 wordt) aanvragen bij de pensioendienst
van uw gemeentebestuur.

Melden van overlijden
Wilt u weten hoe hoog uw pensioen is? Bekijk dit
Als u in Nederland woont en u komt te overlijden, dan

dan op www.mypension.be (voor België) of

worden wij daarover automatisch geïnformeerd. Als u in

www.mijnpensioenoverzicht.nl (voor Nederland).

België woont dan is het belangrijk dat uw naasten dit bij

Wilt u meer weten? Lees dan verder op onze website.
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Wanneer wilt u met pensioen?
Maak gebruik van onze keuzehulp:

Wilt u eerder met pensioen?
Ja

Nee

U wilt eerder met pensioen

Wilt u een deel van uw pensioen uitruilen?

Log in op de planner om te berekenen hoe hoog
het pensioen is als u eerder met pensioen gaat.
Weet u wanneer u met pensioen wilt gaan?

Ja

Nee

Neem dan contact op met uw werkgever en
met de pensioenuitvoerder Appel
Pensioenuitvoering om uw keuze door te geven.

U wilt een deel van uw pensioen uitruilen
Log in op de planner om te berekenen hoeveel
pensioen u kunt uitruilen. Heeft u een keuze
gemaakt? Vul dan het formulier in dat u van

Heeft u vroegpensioen en wilt u dat

Appel Pensioenuitvoering ontvangt en laat uw

voor uw 64ste laten uitkeren?

Ja

partner mede ondertekenen.
Nee

U wilt uw vroegpensioen laten uitkeren

Wilt u variëren in de hoogte van uw pensioen?

Ja

U kunt het vroegpensioen laten uitkeren

Nee

tot uw 65ste. Neem contact op met HR
en met Appel Pensioenuitvoering om uw

U wilt variëren in de hoogte van uw pensioen?

mogelijkheden te bespreken.

Log in op de planner om te berekenen hoe u
uw pensioen kunt variëren. Heeft u een keuze
gemaakt? Vul dan het formulier in dat u van
Appel Pensioenuitvoering ontvangt en laat uw

Wilt u gedeeltelijk met pensioen?

partner mede ondertekenen.
Ja

Nee

U wilt gedeeltelijk met pensioen

U wilt eerder met pensioen

U hoeft niets te doen

Neem contact op met HR om

Neem minimaal twaalf maanden

Wij informeren u over

uw mogelijkheden te bespreken

van te voren contact op met uw

de uitbetaling van uw

en met Appel Pensioenuitvoering om

werkgever om uw mogelijkheden

pensioen.

een pensioenberekening te laten

te bespreken.

maken.
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Meer informatie

Contactgegevens

Wilt u meer weten over uw pensioen?

Pensioenfonds Yara

Maak dan online een pensioenberekening in de

Website: www.pensioenfondsyara.nl

pensioenplanner (https://pensioenfondsyara.nl/

Contactpersoon: Ronald Wondergem.

pensioenplanner/) en bekijk welke keuzes bij uw

E-mail: psf@yara.com

situatie passen.

Telefoonnummer: +31 (0) 115 474 446.

Heeft u vragen over uw pensioen? Neem dan

Ga voor een totaalbeeld van uw pensioenrechten met

contact op met Ronald Wondergem, de HR-

eventueel elders opgebouwde pensioenrechten naar

administrateur van Yara, op telefoonnummer +31 (0)

www.mijnpensioenoverzicht.nl (in Nederland) of

115 474 446 of via het mailadres psf@yara.com.

naar www.mypension.be (in België).

Bent u gepensioneerd en heeft u vragen over

Pensioenuitvoeringsteam Yara

uw pensioen van Yara?

Appel Pensioenuitvoering

Neem dan contact op met ons

E-mail: pfyara@appelpensioen.nl

pensioenuitvoeringsteam via pfyara@appelpensioen.nl

Telefoon: +31 (0)85 210 40 95

+31 (0)85 210 40 95

(maandag tot en met vrijdag van 8.39 tot 17.15 uur)

(maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.15 uur).

Postadres: Postbus 30396, 1303 AJ Almere

Heeft u vragen over uw AOW-uitkering? Neem

Sociale Verzekeringsbank

dan contact op met de Sociale Verzekeringsbank op

Website: www.svb.nl

+31 (0) 765 485 000.

Telefoonnummer +31 (0) 765 485 000
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