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Pensioen
Als je 65 jaar bent, stop je meestal met werken. Je krijgt dan geen salaris meer, maar je hebt dan nog wel geld nodig. In Nederland is het zo geregeld dat de meeste Nederlanders een basispensioen krijgen. Dit basispensioen is
een uitkering op grond van de AOW (Algemene Ouderdomswet). Veel mensen bouwen ook via hun werkgever pensioen op (ouderdomspensioen). Het ouderdomspensioen is een aanvulling op je AOW. Op 1 januari 2013 is de
AOW leeftijd met één maand omhooggegaan, van 65 naar 65 jaar en 1 maand. De AOW leeftijd zal in stapjes omhoog gaan naar 66 jaar in 2019 en 67 jaar in 2023. Vanaf 2024 wordt de AOW leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.
Wanneer moet je over je pensioen nadenken?
Veel mensen gaan te laat nadenken over hun pensioen. Toch is het belangrijk om op tijd over je pensioen na te
denken. Als je jong bent, heb je nog voldoende mogelijkheden om je pensioen goed op te bouwen.
Heb ik een pensioentekort?
Heb jij je wel eens afgevraagd of je voldoende pensioen opbouwt? Het antwoord op die vraag is afhankelijk van veel
persoonlijke factoren. Om te beginnen moet je een beeld zien te krijgen van de te verwachten inkomsten en uitgaven op het moment dat je stopt met werken.
Hoe vul ik mijn pensioen aan?
Als jij je pensioen wilt aanvullen, dan kun je dat op verschillende manieren doen. Bijvoorbeeld via een spaar- of
beleggingsrekening, een lijfrenteverzekering of fiscaal sparen.
Een goede pensioenoverdracht kan eveneens bijdragen aan een hoger pensioen.
Tenslotte kan ook de eigen woning rol van betekenis spelen.
Eerder stoppen met werken?
Veel mensen koesteren de wens om eerder te stoppen met werken. Misschien jij ook wel. Om deze wens te kunnen
verwezenlijken, moet je tijdig maatregelen treffen.
Lees het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) goed door
Als je bijvoorbeeld ziet dat je bij je werkgever(s) niet voldoende pensioen opbouwt, kun je zelf gaan bijsparen. Wat
voldoende pensioen is, is voor iedereen anders. Je moet je bijvoorbeeld afvragen hoeveel geld je nodig denkt te
hebben en wat je behoeftes zullen zijn na je pensionering. Doe dit op tijd, zodat je nog voldoende tijd hebt om een
goed pensioen op te bouwen. Het nadeel van laat beginnen met het opbouwen van je pensioen is dat je in een kortere periode het gewenste pensioen bij elkaar moet sparen. Omdat de resterende tijd voor je pensioenopbouw korter is, zal het bedrag dat je aan premie moet betalen hoger zijn. Op de site van de stichting pensioenkijker is het ook
mogelijk om je pensioen te berekenen. Dat kan door middel van een pensioenplanner.
Overweeg een samenlevingscontract
Als je gaat samenwonen of samenwoont, overweeg dan om een samenlevingscontract op te stellen. Zo kun
je aanspraak maken op elkaars pensioen als je samenwoont.
Wil je meer informatie over pensioenopbouw of -plannen, bel of mail mij voor een afspraak. Bij de notaris kun je
vrijblijvend informatie over een samenlevingscontract verkrijgen.

ABN AMRO Bank N.V. 58.14.96.701. * K.v.K. nr. 34271206 *
BTW nr. 125153119B01* AFM nummer 12019630.

