
OVER JOUW PENSIOEN,  
NU EN STRAKS

Lekker leven, lekker 
werken, lekker met 
pensioen. In alle gevallen 
streven naar lekker 
genieten. Het is daarom 
goed zo af en toe – ook 
als je jong bent – stil te 
staan bij de vraag hoe 
jouw pensioen straks 
geregeld is. Zodat jij na je 
pensionering nog steeds 
lekker kan genieten!

NOOIT TE JONG 
VOOR PENSIOEN
Pensioen is niets anders dan inkomen voor later, wanneer je niet 
meer werkt. Dan krijg je net als ieder ander in Nederland een 
AOW-uitkering van de overheid. Daar bovenop bouw je gedurende 
je werkzame leven een extra pensioenuitkering op. De premie 
hiervoor betaal je deels zelf. Maar je werkgever betaalt ook mee. 

Je pensioenpremie is zó berekend, dat je bij voldoende jaren 
opbouw bij je pensionering een maandelijks bedrag krijgt dat 
overeenkomt met het gemiddelde loon dat je in die jaren hebt 
verdiend. Dit geldt ook voor mensen die in deeltijd werken. Omdat 
zij minder werken betalen ze minder premie, bouwen ze minder 
pensioen op, en krijgen ze een uitkering die gebaseerd is op wat zij 
gemiddeld in die jaren in deeltijd hebben verdiend.

In principe ligt de pensioenleeftijd voor iedereen geboren na 1960 
op 67 jaar. Want vanaf die leeftijd krijg je AOW. Dit heeft de overheid 
enkele jaren geleden bepaald. Maar als je wilt kan je ook eerder 
met pensioen. Je begrijpt dat jouw ‘pensioenpot’ dan wel over een 
langere tijd moet worden verdeeld, en dat de uitkering per maand 
daardoor lager zal zijn.

“ZORG DAT JE NU AL WEET OF JE OOK 

STRAKS NOG KUNT GENIETEN!”

Op de achterzijde van dit vakblad vind je praktische informatie over 
hoe bouw je pensioenpremie op, wat als je situatie verandert, wie 
moet je informeren en meer van dit soort praktische vragen.
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PRAKTISCHE PENSIOENINFORMATIE
Premie betalen?
Iedereen die in Nederland woont en werkt, bouwt 
meestal vanaf 21 tot 67 jaar pensioen op. Dit is 
1,75% van je salaris. Je werkgever meldt je aan, 
houdt de premie in op je loon en draagt deze af. Je 
hoeft zelf niets te doen.

Trouwen, samenwonen en meer?
Ga je trouwen, samenwonen of kies je voor een 
geregistreerd partnerschap? Dan krijgt jouw partner 
ook pensioenrechten. Krijg je kinderen? Dan geldt 
voor hen hetzelfde. De gemeente geeft dit meestal 
door, maar meldt dit zelf ook bij het pensioenfonds, 
ook wanneer je relatie stuk loopt en jullie uit elkaar 
gaan. Want ook dat heeft consequenties voor je 
pensioen.

Overlijden?
Als je overlijdt, dan gaan je pensioenrechten 
onder bepaalde voorwaarden over naar je partner 
(partnerpensioen) en kinderen (wezenpensioen). 
In dit geval hoeven zij niets te doen. Ze krijgen 
automatisch bericht over het vervolg. Maar let op: 
mensen met een samenlevingscontract staan niet 
geregistreerd en moeten daarom zelf een formulier 
opvragen.

Werkloos, arbeidsongeschikt?
Raak je werkloos of arbeidsongeschikt? In het 
eerste geval stopt je pensioenopbouw, in het 
tweede geval nemen sommige pensioenfondsen je 
verdere pensioenopbouw volledig voor zijn rekening. 
Dit is echter wel afhankelijk van de mate van 
arbeidsongeschiktheid. 

Collectief of juist individueel?
De laatste jaren neemt de individualisering met 
betrekking tot pensioenen toe. Mensen sparen of 
beleggen dan zelf. Dit kan soms voordeliger zijn, 
maar daar heb je wel kennis voor nodig. Heb je 
dit niet, dan moet je je laten informeren, ook later 
wanneer je persoonlijke situatie wijzigt. Advies en 
informatie hierover is vaak kostbaar. 

Recent heeft de Sociaal Economische Raad (SER) 
onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een 
nieuwe pensioenvariant: een persoonlijke pot 
waarbij de risico’s wel collectief worden gedeeld. 
Deze variant blijkt zeer interessant en de uitkeringen 
zullen hierdoor stabieler worden. Het vernieuwde 
stelsel zal niet leiden tot hogere pensioenen, maar 
de kans op toekomstige dalingen van het pensioen 
wordt hierdoor wel kleiner. Deelnemers kunnen 
individueel een pensioenpot opbouwen en ook altijd 
zien wat ze daadwerkelijk hebben opgebouwd. Het 
is overigens nog lang niet zeker of dit nieuwe stelsel 
er komt. De SER benadrukt dat het nog om een 
verkenning gaat en wil een brede maatschappelijke 
discussie organiseren over de voorstellen. Het hele 
rapport van de SER vindt u op www.ser.nl. 

Meer informatie?
We begrijpen dat je mogelijk met nog veel 
vragen zit. Op onze site www.fhkn.nl vind je 
ook een e-learning over pensioenregelingen. 
Meer informatie over de AOW vind je op de 
website van de Sociale Verzekeringsbank: 
www.svb.nl. 
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