Financiële Behoeften
&
Oplossingen

Pensioen

Zelf extra vermogen opbouwen zodat u later kunt blijven leven zoals nu? Dat kan op verschillende
manieren. We leggen ze hieronder aan u uit. Het hangt van uw persoonlijke situatie en voorkeur af wat
het beste bij u past.
Waaruit bestaat pensioen precies?
• Pijler 1. Algemene Ouderdomswet (AOW). Iedereen die in Nederland woont of werkt, bouwt AOW
op. Dit basispensioen wordt verzorgd door de overheid. Het AOW-pensioen ontvang u vanaf de
dag dat u uw AOW-leeftijd bereikt. Die leeftijd was eerder 65 jaar, maar gaat stapsgewijs omhoog
naar 67 jaar in 2021. In 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan levensverwachting. Meer
informatie over de AOW vind u op de website van de Rijksoverheid
• Pijler 2. Werkgeverspensioen. Bent u in dienst bij een werkgever? Dan biedt deze in 90% van de
gevallen een pensioenregeling aan. Dit pensioen krijgt u boven op uw AOW. Een werkgever is
verplicht om u te informeren over uw pensioen. Wilt u weten hoeveel AOW en werkgeverspensioen u later krijgt? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl
• Pijler 3. Vrijwillige individuele regeling. U kunt zelf ook stappen ondernemen om uw pensioen
aan te vullen. Bijvoorbeeld met een (bancaire) lijfrente of door te sparen of te beleggen.
Uw pensioen
Behalve nu, wilt u natuurlijk ook in de toekomst genoeg inkomen hebben om van rond te komen, en
daarnaast het liefst ook nog leuke dingen doen. In veel arbeidsvoorwaarden is een pensioen opgenomen,
maar wat is de kwaliteit van de pensioenregeling? Weet u zeker dat u later kunt genieten van een goed
pensioen? Het is belangrijk om hier inzicht in te krijgen. Wachten tot vlak vóór uw pensioendatum is niet
verstandig. Bij een pensioenbreuk is het zaak om de tijd te nemen voor het dichten van de gaten.
Om ook tijdens uw pensioen de huidige levensstandaard aan te houden, is voldoende inkomen nodig. Een
pensioen als aanvulling op de AOW is daarvoor de meest voor de hand liggende oplossing. Echter kan het
pensioen lager uitvallen dan verwacht, door bijvoorbeeld het overstappen naar een nieuwe werkgever.
Hierdoor kan een pensioengat ontstaan. Vaak wordt er tegenwoordig niet meer gekeken naar het laatst
verdiende loon, maar naar het gemiddeld verdiende loon uit uw loopbaan. Een pensioen van 70 procent
van het laatst verdiende loon is het ideaal, maar wordt in de praktijk nauwelijks gehaald.
Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.
Het is van belang om uw pensioen doorlopend goed in de gaten te houden. Onze specialisten helpen u
graag verder. Hierdoor weet u ook op uw oudedag precies waar u aan toe bent. Als er een pensioentekort
dreigt, zorgen wij voor het dichtgooien van deze tekorten.
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