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Uw pensioen
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Wat is de ingangsdatum
van uw pensioen?
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Hoe is uw inkomen na
uw pensioen opgebouwd?

Binnenkort gaat u met pensioen.
U heeft een pensioenuitkering opgebouwd
bij uw huidige werkgever, maar misschien ook
bij eerdere werkgevers.
In deze brochure wordt uitgelegd hoe uw
pensioen is opgebouwd, vanaf wanneer u recht
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hebt op pensioen,
door
wie het wordt uitgekeerd
PMS

377 C

en welke acties u nog zelf moet ondernemen.
Het is belangrijk om uw pensioen goed te regelen.

Iedereen die in Nederland woont of werkt heeft recht
op een AOW-uitkering (Algemene Ouderdomswet).
Deze AOW heeft niets te maken met het opgebouwde pensioen en is een soort basisinkomen.
Op de site www.svb.nl kunt u zien wat u aan AOW
krijgt. Op deze site kunt u inloggen met uw DigiD.
Mocht u deze nog niet hebben kunt u deze
op www.DigiD.nl aanvragen.
Bovenop uw AOW ontvangt u een pensioen.
Op de site www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet
u de pensioenbedragen die u tot nu toe heeft
opgebouwd. Ook op deze site kunt u inloggen
met uw DigiD.

De AOW en de pensioenregeling(en) gaan in tussen
uw 65ste en 67ste jaar, afhankelijk van uw geboortejaar. Omdat we in Nederland in een overgangsfase
zitten kan het zijn dat uw AOW en uw pensioen niet
tegelijk in gaan.
Op de site www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u ook
de ingangsdatum van uw AOW en uw pensioenregeling(en). Er zijn verschillende mogelijkheden om
dat gelijk te trekken. Stel dat u AOW op uw 66ste
van start gaat kunt u indien gewenst het pensioen
vroeger of later ingaan.
Pensioenen die u vroeger laat ingaan worden iets
lager en pensioenen die u later laat ingaan worden
iets hoger.

Pensioen
vanaf 65 jaar
65 jaar

AOW
vanaf 66 jaar

66 jaar

Pensioen
vanaf 67 jaar

67 jaar

Pensioen dat op 65 jaar ingaat kunt u uitstellen. Pensioen dat
op 67 jaar ingaat kunt u vervroegen. Op die manier gaan uw
pensioenen en AOW uitkering tegelijk in.
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Door wie wordt mijn
pensioen uitgekeerd?

U moet dan een aantal beslissingen nemen:
Vanaf welke datum wilt u pensioen ontvangen

•

• Wat voor pensioen wilt u ontvangen

- wilt u alleen ouderdomspensioen of ook een
-

Er zijn verschillende soorten pensioenregelingen.
Het kan zijn dat u als werknemer deelneemt aan
een eindloon- of middelloonregeling.
U betaalt, samen met uw werkgever premie om
voor uw pensioen te sparen. Als uw pensioen ingaat
krijgt u van uw verzekeraar of pensioenfonds uw
maandelijkse vaste pensioenuitkering.
Het kan ook zijn dat u pensioenkapitaal opbouwt
omdat u deelneemt aan een beschikbare premieregeling. Het bedrag dat u maandelijks spaart
wordt belegd door uw verzekeraar of door de
Premiepensioeninstelling (PPI) en komt vrij op het
moment dat u met pensioen gaat.
Met dit bedrag moet u zelf een pensioen aankopen
zodat u verzekerd bent van een maandelijkse uitkering.
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(zie punt 2 ‘wat is de ingangsdatum van uw pensioen’).

-

•

pensioen voor uw partner als u komt te
overlijden?
heeft u behoefte om in de eerste jaren een
hoger pensioen te ontvangen dan in de jaren
daarna, of wilt u uw pensioen jaarlijks laten
stijgen?
en tot slot, heeft u voorkeur voor een vast
pensioen of een variabel pensioen (als u na uw
pensioen blijft doorbeleggen kan uw
pensioen aangepast worden op basis van
de beleggingsresultaten).

Bij welke partij gaat u uw pensioen aankopen
- op bijvoorbeeld de site www.pensioenkoers.nl
ziet u een overzicht van verzekeraars en hun
aanbod. Let goed op de kosten die de diverse
verzekeraars rekenen.
Houdt u rekening met het feit dat verzekeraars pas
kort voor de gekozen pensioendatum een definitieve offerte willen uitbrengen voor het aankopen van
de pensioenuitkeringen en dat het enige tijd vergt
voordat de eerste pensioenuitkering betaald wordt. U ontvangt dan
weliswaar AOW, maar er zal een tekort ontstaan
omdat uw salaris is stopgezet en uw uitkering nog
niet is geregeld.

Actieplan om uw pensioen
goed te regelen

• Bekijk welke pensioenen u heeft opgebouwd.
• Bepaal op welke datum u uw pensioen wil
laten ingaan.
Indien
u een pensioen heeft opgebouwd door
•
•

middel van een beschikbare premieregeling
- kies welk soort pensioen het beste bij u past
- vraag offertes aan bij verschillende verzekeraars
Vraag informatie aan de onafhankelijke
pensioenadviseur www.hnpa.nl

Hardeman & Nguyen Pensioenadvies wil u
hierbij graag behulpzaam zijn. U kunt mailen
naar info@hnpa.nl

www.hnpa.nl

