EINDE DIENSTVERBAND EN JOUW PENSIOEN
Als gevolg van jouw uitdiensttreding bij EY c.q. Holland Van Gijzen bouw je geen pensioen meer
op binnen de Pensioenregeling van Ernst & Young, zowel voor de basisregeling als de vrijwillige
aanvullende spaarregeling. Niet alleen stopt de opbouw van jouw pensioen, maar het pensioen
dat wordt uitgekeerd indien je komt te overlijden zal ook lager zijn.
Onze verzekeraar Aegon, waar jouw pensioen is verzekerd, zal je op de hoogte brengen van wat
de gevolgen zijn voor het pensioen wat je hebt opgebouwd in de basisregeling bij Pensioenfonds
Ernst & Young.
Bijspaarregelingen
1. Als je deelneemt aan de bijspaarregeling voor extra ouderdomspensioen zal deze
bijspaarregeling zo spoedig mogelijk, nadat jouw uitdiensttreding bekend is, bij het
pensioenfonds vrijvallen. Met dit kapitaal wordt, conform artikel 18 lid 2 van het
Pensioenreglement, per de datum van jouw uitdiensttreding, extra ouderdomspensioen
ingekocht.
2. Als je deelneemt aan een van de overige vrijwillige bijspaarregelingen van Pensioenfonds
Ernst & Young dan blijf je overzichten ontvangen van de beleggingsrekeningen bij ING IM
(vanaf april 2012 uitvoerder van de bijspaarregeling). Volgens wettelijke voorschriften dient
het spaarbedrag aangewend te worden, waarbij je een keus moet maken uit een van de
volgende twee opties:
a. Het gespaarde bedrag (in combinatie met jouw opgebouwde aanspraken in de
basisregeling) overdragen naar de pensioenregeling bij uw nieuwe werkgever.
b. Een pensioen inkopen bij Pensioenfonds Ernst & Young.
Overweeg je om jouw pensioen over te dragen, dan heb je de mogelijkheid om tot het moment
van de daadwerkelijke overdracht, jouw beleggingsrekeningen aan te houden, met uitzondering
voor extra ouderdomspensioen. Je kunt geen geld meer inleggen op deze rekeningen, maar je
behoudt wel de mogelijkheid jouw beleggingskeuze aan te passen. Dit is voor jou van belang,
omdat je tot het moment van overdracht zelf het beleggingsrisico blijft lopen.
Indien je wijzigingen in de beleggingen wilt aanbrengen dan kun je dit doen op de website van
ING IM, www.mijnpensioen.ingim.nl, door in te loggen met je eigen inlogcodes.
Naast de vrijwillige regelingen kende EY verplichte werkgevers- en werknemersspaarregelingen.
Hiervoor geldt dat je het spaarbedrag gewoon mag laten staan.
Bijgaand ontvang je een formulier waarop je kunt aangeven wat er met jouw beleggingen gedaan
moet worden. Dit formulier dien je, volgens de wettelijke voorschriften, zo spoedig mogelijk doch
uiterlijk binnen drie maanden na jouw uitdiensttreding, naar ons te sturen:
Pensioenbureau Ernst & Young
Antwoordnummer 93015
2509 VB Den Haag
Bijlage: Formulier einde dienstverband en jouw pensioen
Voor meer informatie www.pensioenfonds-ey.nl
pb.002a 2016-05/gvw

Bijlage

FORMULIER EINDE DIENSTVERBAND EN JOUW PENSIOEN

Naam en voorletters

:

…...……………………………………………………………………………………..………..…………..…...

Adres

:

…...………………………………………………………………………………………………….…….…….…..

Postcode en woonplaats :

…...………………………………………………………………………………………..………..……..……...

Geboortedatum

:

…...………………………………………………………………………………………..…………....…….……

Personeelsnummer

:

…...………………………………………………………………………………………..…………..…….…....

BSN-nummer

:

…...………………………………………………………………………………………..…………....…....…..

Telefoonnummer

:

…...………………………………………………………………………………………..……..…..........…..

E-mail

:

…...………………………………………………………………………………………..…………………..…….

1.

Ik heb bij mijn nieuwe werkgever een verzoek tot waardeoverdracht ingediend
of overweeg dit te doen……………………………………………………………………………………………...……Ja/Nee *

2.

In afwachting van de waardeoverdracht wil ik mijn beleggingen
aanhouden……………………………………………………………………………………………………………..……..….Ja/Nee *

3.

Ik draag niet over en verzoek Pensioenfonds Ernst & Young pensioen in
te kopen……………………………………….……………………………………………………………………..………….….Ja/Nee *

Indien je (ook) deelnam aan de verplichte werkgevers- en werknemersspaarregelingen verzoek ik je de
onderstaande vraag ook te beantwoorden.
4.

Ik verzoek het Pensioenfonds Ernst & Young voor mijn verplichte rekeningen pensioen
in te kopen………………………………………….…….…………………………………………………....................Ja/Nee *
* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Voor akkoord getekend:

______________________________________________
(Handtekening)

______________________________________________
(Plaats en datum)

Voor meer informatie www.pensioenfonds-ey.nl
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