Nieuwe pensioenregels

Wat verandert er?

Wat is pensioen?
Waarom hebben we pensioen?
Pensioen betekent dat u geld spaart voor later. Bent u
ouder en stopt u met werken? Dan krijgt u zo lang u leeft
nog steeds geld om van te leven. En als u overlijdt, krijgt
uw partner vaak een pensioen.

mijn
pensioen

Hoe is pensioen opgebouwd?
Als we ‘pensioen’ zeggen, hebben we het eigenlijk over
drie dingen:
1 AOW;
2 pensioen (via uw werkgever); en
3 geld dat u zelf spaart (via een verzekering).

Ook bouwen veel werknemers in Nederland pensioen
op via de werkgever. De werkgever doet dit vaak via een
pensioenfonds of pensioenverzekeraar. Elke maand zet
uw werkgever een deel van uw salaris opzij. Dit geld wordt
belegd waardoor het meer waard wordt. Als u stopt met
werken, dan krijgt u elke maand AOW en het pensioen dat
is opgebouwd via uw werkgever op uw rekening.
Het derde onderdeel is het pensioen dat u zelf
opbouwt. U kunt bijvoorbeeld een verzekering afsluiten
voor een extra pensioen.

Wie regelt mijn pensioen?
De AOW is het basispensioen van de overheid. De
Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de AOW uit en
betaalt dit bedrag aan u zodra u de AOW-leeftijd bereikt.
Het pensioen via uw werkgever wordt opgebouwd via een
pensioenfonds, verzekeraar of premiepensioeninstelling.
Die betalen dit deel van het pensioen aan u. De rest is
afhankelijk van wat u zelf spaart of regelt, bijvoorbeeld via
een bank of verzekeraar.

Wanneer krijg ik pensioen?
De AOW-leeftijd is in 2022 66 jaar en 7 maanden,
in 2023 66 jaar en 10 maanden en vanaf 2024 67 jaar.
Iedereen in Nederland heeft recht op AOW.
Het kan zijn dat de leeftijd waarop u stopt met werken
en de AOW-leeftijd niet hetzelfde zijn. Werkt u door na
het bereiken van de AOW-leeftijd, dan krijgt u AOW, maar
nog geen pensioen via uw werkgever.
Als u met pensioen gaat, dan krijgt u maandelijks
pensioen dat is opgebouwd via uw werkgever. Uw
werkgever en de organisatie die uw pensioen betaalt,
bepalen samen de leeftijd dat u met pensioen kunt. Dat
noemen we de pensioenleeftijd. Maar vaak kunt u eerder
of later met pensioen gaan dan de pensioenleeftijd. Als
u eerder met pensioen gaat, dan krijgt u vaak nog geen
pensioen via uw werkgever. In veel gevallen kunt u dan
gebruikmaken van een speciale regeling, waardoor u een
uitkering krijgt tot u de pensioen- of AOW-leeftijd heeft
bereikt.
Heeft u zelf geld gespaard via een verzekering? Dan
wordt het bedrag vaak op een afgesproken datum
betaald.
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Iedereen die in Nederland woont of werkt, krijgt vanaf
een afgesproken leeftijd AOW: dat is het basispensioen
van de overheid.

Hoeveel pensioen krijg ik?
Hoeveel AOW u krijgt, hangt onder andere af van of u
alleen woont, of dat u getrouwd bent of samenwoont.
Hoeveel de AOW is, ziet u op de website van de SVB.
Hoe hoog het pensioen is dat u via uw werkgever(s) heeft
opgebouwd, hangt af van een aantal factoren. Bijvoorbeeld
of u 40 uur in de week werkte of minder, hoe hoog uw salaris
was, of u een partner heeft en wanneer u met pensioen
gaat. Ook hangt het af van het resultaat van de beleggingen
van het pensioenfonds.
De hoogte van het pensioen dat u zelf opbouwt via een
verzekering, hangt af van het bedrag dat u inlegt en het
resultaat van de beleggingen.

Heb ik straks genoeg pensioen?
Wat genoeg pensioen is, verschilt per persoon. En het
is afhankelijk van wat u uitgeeft. Via de AOW krijgt u een
basisinkomen. In veel gevallen krijgt u naast AOW ook nog
pensioen dat u heeft opgebouwd via uw werkgever.

Als u met pensioen gaat, veranderen uw inkomsten en
uitgaven. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u hoeveel
pensioen u straks krijgt. Maar zet ook op een rijtje wat uw
wensen zijn na uw pensioen en wat u verwacht uit te geven.
De website van het Nibud kan daarbij helpen.

Verwacht u dat u na uw pensioen niet
genoeg geld heeft?
Bekijk dan wat nu de mogelijkheden zijn om uw pensioen
aan te vullen. Bijvoorbeeld door te sparen of uw uitgaven te
verlagen.

Waar vind ik wat ik wanneer krijg?
Op de website van de Sociale Verzekeringsbank
vindt u een overzicht van de huidige pensioenleeftijden
en de actuele AOW-uitkeringen. Als u een DigiD heeft,
kunt u uw AOW en pensioen bekijken via
www.mijnpensioenoverzicht.nl. Op deze website vindt u
informatie over uw persoonlijke pensioen. U ziet hier uw
AOW, hoeveel pensioen u heeft opgebouwd en bij welke
pensioenuitvoerder (pensioenfonds- of verzekeraar).
Ook ziet u wat uw nabestaanden krijgen als u overlijdt.
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