
Bevestiging vastlegging 
keuzes werkgever

Z.O.Z.

U bent aangesloten bij SPNG. In verband met die aansluiting verzoeken wij u dit formulier in te vullen, te 
ondertekenen en zo spoedig mogelijk in te sturen.

 
Wilt u deze gegevens controleren, eventueel corrigeren en aanvullen:

Aansluitnummer SPNG : 2022

Naam werkgever : ..................................................................................................................................

Postcode en vestigingsplaats : ..................................................................................................................................

Naam contactpersoon : ..................................................................................................................................

Geslacht : M V

Functie : ..................................................................................................................................

Telefoonnummer : ..................................................................................................................................

E-mailadres : ..................................................................................................................................

Werkgeversgegevens 

 
Gewenste ingangsdatum keuzemogelijkheden 01-……..- 2022 (startmaand invullen alstublieft).

Ik wens op de volgende manier van de keuzemogelijkheden in pensioenregeling 2013 gebruik te maken.  
U moet een keuze maken. Als u niet wilt afwijken van de standaard, vul dan de standaard als keuze in. 

Keuzepakket Uw keuze 2022
 
1. Verhoging pensioengevend salaris      €  ..........................................
 Standaard 2022: € 49.748
 Minimaal verhogen tot 2022 € 59.706 
 Maximaal verhogen tot  2022 € 114.866

2. Verlaging AOW franchise      €  .......................................... 
 Standaard en maximaal € 17.158 
 Minimaal 2022 € 14.802

3. Wijziging opbouwpercentage ouderdomspensioen     ...............%
 Standaard 2022 1,330% 
 2022: verhogen in stappen van 0,001%, echter maximaal 1,738%

4. Extra tijdelijk partnerpensioen       ...............%
 Standaard niet van toepassing (0 %) 
 Minimaal 40% en maximaal 100% van de Anw per 1 januari 
 (2022: € 16.201; stappen van 5%) 
 
5. Onvoorwaardelijke indexatie opgebouwde aanspraken    ..................
 Standaard: Nee
 Indien gewenst: Ja

*) 1. De (combinatie van) keuzes gelden steeds voor al uw werknemers.
 2. U kunt uw keuzes jaarlijks per 1 januari wijzigen, als u dat vóór 1 december van het voorgaande jaar aan ons doorgeeft.

Keuzemogelijkheden regeling 2013 *)



 
Ondergetekende verklaart dat de keuzes van de werkgever correct, volledig en naar waarheid zijn ingevuld. 

Plaats :  ..........................................  Datum : ......................... (dd-mm-jjjj)

     

Naam :  ..........................................  Handtekening :  ..........................................

Ondertekening

Reset Afdrukken Opslaan
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