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SPNG’deki yeni emeklilik planınız

Yeni emeklilik kuralları nedeniyle artık bireysel bir emeklilik 

 sermayesi oluşturmanız söz konusudur. Sizin ve işvereninizin 

emeklilik fonunuza ne kadar para yatırdığınızı ve bu miktarın ne 

hızla arttığını açıkça görebileceksiniz. Çalışmaya son verince ne 

kadar emekli maaşı alacağınız önceden belli olmaz. Emeklilik 

planınız hareketlidir. Ekonomi iyi giderken fonunuzun değeri hızla 

artabilir. Ancak bu değer, işler kötüye giderse azalabilir. Kurallar 

bu oynamaların çok büyük olmamasını sağlar. Ortalama yaşam 

 süresinin uzaması, ölüm ve iş göremezlik riskleri kolektif olarak 

paylaşılır. Gelecekteki Emeklilik Yasası (aşağıda: WTP) halen hazırlık 

aşamasındadır.

Yeni kuralların 1 Temmuz 2023’ten itibaren yürürlüğe girmesi 

planlanmaktadır. SPNG, WTP uygulamaya konmasından önce, 

yaşa bağlı bir prim düzenlemesini daha yürürlüğe koymayı tercih 

etmiştir. Bu düzenlemenin anlamı, işvereniniz tarafından ödenen 

primin siz yaşlandıkça artacağıdır. 

Bu düzenlemenin şimdi tercih edilmesi, onun gelecekte de bir 

geçiş düzenlemesi olarak varlığını sürdürmesini sağlayabilir. Bunun 

sonucu olarak beklenen emeklilik sonuçları, işverenin 2022 yılına 

kadar sahip olduğu planın sonuçlarının çok yakınında kalacaktır. 

WTP’nin yürürlüğe girmesinin ardından, yalnızca yaştan bağımsız 

prim düzenlemelerine izin verilecektir.

1 Ocak 2023’ten itibaren emeklilik fonu SPNG’den yeni bir emeklilik planı alacaksınız. Bunu 
sizin için işvereniniz ayarladı. Bu düzenleme ile emeklilik planınız geleceğe hazır olacaktır. 
SPNG’de, 2022’ye kadar biriktirdiğiniz emeklilik değişmeden varlığını sürdürecektir. Siz ve 
işvereniniz artık bu plan için prim ödemek zorunda değilsiniz. Bu broşürde yeni emeklilik 
planınız hakkında daha fazla bilgi bulunuyor.

Emeklilik planımızla neler elde edeceksiniz?

• Emekli mi oluyorsunuz? Öyleyse yaşlılık aylığı alacaksınız 

demektir. Yaşlılık aylığını 67 yaşına geldiğinizde almaya 

başlarsınız.

• Öldüğünüzde ne olacak? Ölümünüzün ardından eşiniz ölüm 

aylığı ve çocuklarınız yetim aylığı alacaktır.

• (Kısmen) iş göremez duruma mı düşeceksiniz? (Kısmi) iş 

göremezlik nedeniyle artık çalışamayacak olsanız dahi emeklilik 

fonu biriktirmeye devam edersiniz. Bunun için primi SPNG 

öder.

Emeklilik planımızla tam olarak ne elde edeceğinizi bilmek 

ister misiniz?

Öyleyse emeklilik yönetmeliğine göz atın. Bunu web sitesinde 

bulabilirsiniz.  

 

İşvereniniz bu emeklilik planında bir dizi tercih  yapabilir. 

Bu  tercihleri her yıl bizden alacağınız Tekdüzen Emeklilik 

Özetinde (UPO) bulabilirsiniz.

Bu tercihleri işvereninizden de isteyebilirsiniz.

Emeklilik planınız nasıl düzenlenir?

Emeklilik planı için 3 şekilde birikim yapılır:

 AOW (Yaşlılık Emekliliği). Emekli aylığının bu türünü 

Hollanda’da yaşamış ya da çalışmış olmanız durumunda 

devletten alırsınız. Hollanda’da yaşadığınız her yıl için 

AOW hakkınızda %2’lik bir artış olur. Hollanda’da 50 yıldır 

yaşıyorsanız tam AOW alacaksınız demektir. AOW hakkında 

daha fazla bilgiyi www.svb.nl adresinde bulabilirsiniz.

 SPNG’de emeklilik. Emeklilik için 21 yaşından itibaren 

işvereniniz aracılığıyla birikim yaparsınız.

 Emekliliğin sizin tarafınızdan oluşturulacak bölümü. Buna 

örnek olarak özel emeklilik ya da bankada yapılacak birikim 

gösterilebilir.

Her ay bireysel emeklilik yatırım hesabınıza bir prim meblağı 

yatırılır.

Emeklilik yatırım hesabınızdaki bu sermaye ile sizin adınıza 

yatırımlar yapılır. Bu yatırımlar, SPNG tarafından bir hisse senedi 

fonu ve tahvil fonunda tanımlanan bir yatırım karışımına göre 

yapılır. Oluşturulan sermaye ile emeklilik tarihiniz geldiğinde tercih 

ettiğiniz emeklilik planını satın alırsınız. Buna Kullanılabilir Prim 

Planı (diğer adıyla DC Emeklilik Planı) diyoruz.

Priminiz yıllık brüt maaşınızın belli bir kısmı üzerinden belirlenir.

Hesap, maaşınızın tamamı üzerinden yapılmaz. Zira AOW’yi 

dikkate alıyoruz. Maaşınızın, üzerinden kullanılabilir prim 

 belirlenmeyen kısmına muafiyetli bölüm denir.

2023’te standart muafiyetli bölüm 17.158 €’dur. İşvereniniz daha 

düşük bir muafiyet uygulamayı tercih etmiş olabilir. Prim, brüt 

maaştan muafiyetli bölüm düşülerek belirlenir.

İşvereniniz emekliliğiniz için prim öder. Bir çalışan primi ödeyerek 

buna katkıda bulunmanız mümkündür.

Bu tutar maaşınızdan kesilir. Sizin ve işvereninizin ne kadar ödeme 

yapacağınızı işvereninize sorun. (Varsa) kendi ödediğiniz primin 

tutarını maaş bordronuzda bulabilirsiniz.
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Emeklilik kuralları

https://www.spng.nl/documenten/


Ne zaman harekete geçmeniz gerekir? 

• Yeni bir işe mi gireceksiniz? Çoğu durumda önceden 

biriktirdiğiniz emeklilik parasını yeni işvereninizin emeklilik 

sağlayıcısına aktarmanız mümkündür.

• Evlenecek ya da birlikte yaşamaya mı başlayacaksınız? 

Hollanda’da evlenecek olursanız, belediyeniz bunu bize 

 bildirilecektir. Bu durumda eşiniz olası bir ölüm aylığı için 

 otomatik olarak bize kaydolur. Yurtdışında evlenirseniz ve/veya 

yurtdışında yaşamaya ya da birlikte yaşamaya başlarsanız, 

eşinizi SPNG’ye kaydedebilmemiz için lütfen bizi bilgilendirin.

• Boşanıyor ya da birlikte yaşamaya son mu veriyorsunuz? 

Eşinizle kararlaştırdığınız paylaşım şeklini emeklilik fonuna 

bildirin.

• Taşınıyor musunuz? Hollanda içinde başka 

bir yere taşınacak olursanız, belediye bunu 

 belediyede bize bildirir. Yurt dışına taşınacak 

olursanız, taşınmayı sizin bize bildirmeniz gerekir.

• Çocuğunuz mu olacak? Çocuğunuz olası bir 

yetim aylığı için otomatik olarak ortak sigortalı olur.

• Ücretsiz izne mi çıkıyorsunuz? İzniniz sırasında aylık 

 emeklilik birikimi için işvereninizle anlaşmalar yapın.

• Emekli mi oluyorsunuz? SPNG sizi, emeklilik tarihinde 

var olacak çeşitli seçenekler hakkında sizi zamanında 

 bilgilendirilecektir. Daha erken emekli olmak istiyorsanız, 

bunu önce işvereninizle, sonra da SPNG ile koordine edin.

Emeklilik planınız hakkında daha fazla bilgi mi istiyorsunuz?

Mijn Pensioencijfers (Emeklilik Rakamlarım) sekmesine tıklayarak 

daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. Mijn Pensioencijfers’te,  emeklilik 

sermayenizin güncel miktarını ve farklı ekonomik senaryolar 

altında emeklilik tarihinde satın alabileceğiniz emekliliğe bir 

gösterge bulabilirsiniz. 

Emekli maaşınızın miktarı sabit değildir. Emeklilik maaşınızın kesin 

miktarını yalnızca emeklilik tarihinde öğrenebilirsiniz.

Bunun nedeni emekli aylığınızın, ödenen primlerin miktarına, 

yatırımlarınızın getirisine ve emeklilik tarihinde emekli maaşınızı 

satın almak için kullanılan tarifeye bağlı olmasıdır. 

Önceki işverenlerinizde biriktirdiğiniz emeklilik de dahil olmak 

üzere emeklilik planlarınızın genel bir özetini görmek için  

www.mijnpensioenoverzicht.nl adresini ziyaret edin.

İş günlerinde:  
8.30 - 17.00 arası.  
T. 088 - 116 2445

E-posta: spng@azl.eu 
Posta: SPNG, Postbus 4471,  

6401 CZ Heerlen

www.spng.nl 

https://www.mijnpensioencijfers.nl/spng
http://www.mijnpensioenoverzicht.nl

