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Voor wie is deze 
folder? 
Dezefolderisvooriedereendiezijn
ofhaarpensioengoedwilregelen.
Vandemensendiewerkenheeft
bijnadehelftnooitgoedoverhet
pensioennagedacht.Datkan
gevolgenhebbenvoorlater.
Bijvoorbeeldalsjeminderpensioen
krijgtdanjehadverwacht.Indeze
foldervandeAutoriteitFinanciële
Markten(AFM)leesjewaarjeop
moetlettenalsjepensioenop
bouwt.

Wie is de AFM? 
DeAFMisonafhankelijkencontro
leertondernemingendieactief
zijninsparen,lenen,beleggen
enverzekeren.DeAFMleterop
offinanciëleondernemingenen
pensioenuitvoerdershunklanten
goedbehandelenenjuistinforme
ren.DeAFMgeeftookadviesaan
hetministerievanFinanciënover
nieuwewettenenregels.

BijdeAFMkunjeonafhankelijke
informatiekrijgenviadewebsite,
folders,nieuwsbrievenenhet
MeldpuntFinanciëleMarkten
,telefoonnummer09005400540
(€0,05perminuut).

Stap 1 
Zoek uit waar je recht op hebt

Demeestemensenzijnverzekerd
voordeAlgemeneOudersdomswet
(AOW)vandeoverheid.DeAOW
iseenbasispensioenvoormensen
die65jaarofouderzijn.Hebjeniet
altijdinNederlandgewoond?Dan
kanhetzijndatjegeenvolledig
basispensioenkrijgt.DeSociale
Verzekeringsbank(SVB)kanje
hieroverinformeren.

VaakbouwjenaastdeAOWook
pensioenopbijeenwerkgever.
Nietiederewerkgeverheeft
dezelfdepensioenregeling.Het
hangtvanhetsoortregelingaf
hoeveelpensioenjelaterkrijgt.
Tochweetdehelftvandewerkende
Nederlandersnietwelkeregeling
zehebben.Hetisbelangrijkdat
jeoptijdweethoejepensioen
opbouwtenhoeveel.Vraaginfor
matiebijjouwwerkgeverofjouw
pensioenuitvoerder.Ditishet
pensioenfondsofdeverzekeraar
vanwiejijjouwpensioenkrijgt.
Tip!Opdewebsites
www.duidelijkpensioen.nl
enwww.pensioenkijker.nlleesje
hoejeeenpensioenopbouwt.

Hebjegeenwerkgever?Ofheeft
jouwwerkgevergeenpensioen
regeling?Dankunjezelfgeld
sparenvoorlater.Bijvoorbeeld
metbanksparen,eenlevensloop
regelingofeenlijfrentepolis.

http://consument.afm.nl/consumenten/producten/spaarrekening/handig/begrippen.aspx
http://consument.afm.nl/consumenten/producten/lening.aspx
http://consument.afm.nl/consumenten/producten/belegging.aspx
http://consument.afm.nl/consumenten/producten/verzekering.aspx
http://consument.afm.nl/consumenten/producten/pensioen.aspx
http://www.minfin.nl/
http://www.afm.nl/
http://consument.afm.nl/consumenten/actueel/folders.aspx
http://consument.afm.nl/consumenten/actueel/nieuwsbrief.aspx
http://consument.afm.nl/consumenten/afm/meldpunt.aspx
http://www.svb.nl/int/nl/index.jsp
http://www.svb.nl/int/nl/index.jsp
http://consument.afm.nl/consumenten/producten/pensioen/soorten.aspx
http://consument.afm.nl/consumenten/producten/pensioen/kennis/pensioenfonds.aspx
http://www.duidelijkpensioen.nl
http://www.pensioenkijker.nl
http://consument.afm.nl/consumenten/aanpak/faq/banksparen_beleggen/wat.aspx
http://consument.afm.nl/consumenten/producten/levensloopregeling.aspx
http://consument.afm.nl/consumenten/producten/levensloopregeling.aspx
http://www.svb.nl/int/nl/aow/hoogte_aow/hoeveel_aow_later/#1
gebruiker
Lijfrentepolis

Een verzekeringstype waarmee je door periodieke stortingen kapitaal bijeenspaart om later je pensioen mee aan te kunnen vullen.





Stap 2 
Bekijk jouw pensioenoverzicht

Vanaf2008krijgtiederedeelnemer
diepensioenopbouwtelkjaareen
overzichtvanzijnpensioenuitvoer
der:hetUniformPensioenoverzicht
(UPO).

Wat staat er in het pensioen
overzicht?
Inhetoverzichtstaatbijvoorbeeld
hoeveelgeldjekuntverwachten
alsjemetpensioengaat.Enook
hoeveelgeldjekrijgtalsjeniet
meergezondgenoegbentom
tewerken.
Hetoverzichtzieterbijiedereen
ongeveerhetzelfdeuit.Hetgaat
overdezelfdeonderwerpen.Hier
doorkunjeverschillendeoverzich
tengoedmetelkaarvergelijken.

Krijg je meer pensioen als de 
prijzen omhoog gaan? 
Jouwgeldwordtminderwaardals
deprijzenomhooggaan.Ookjouw
pensioen wordt minder waard.
Gaan de prijzen omhoog? 
Danmoetdewaardevanjouw
pensioenookomhooggaan.
Ditheettoeslagverlening.Vanaf
2009staaterinhetUPOookeen
toeslagenlabel.Aanhetlabelkun
jezienofjouwpensioenlaternog
netzoveelgeldwaardisalsnu.Een
voorbeeldvaneenUPOvindjeop
dewebsitewww.pensioenkijker.nl.

Stap 3 
Denk aan jouw toekomst 

Hoeveelpensioenjelaternodig
hebt,hangtafvanjouwuitgaven
enwensenindetoekomt.Isjouw
hypotheekalafgelost?Wiljegaan
reizenofeerderstoppenmet
werken?Houddaaralvastrekening
mee.

Verandert de situatie waarin je 
leeft? Danishetgoedomuitte
zoekenofdatgevolgenheeftvoor
jouwpensioen.Belangrijkeveran
deringenzijnbijvoorbeeld:
• Samenwonen,trouwen

ofscheiden.
• Kinderenkrijgen.
• Eenanderebaankrijgenof

geenbaan(meer)hebben.
• Naarhetbuitenlandgaan.
• Nietkunnenwerken,bijvoor

beeldomdatjeziekbent.
Vraagaanjouwwerkgeverof
pensioenuitvoerderwatdeze
veranderingenbetekenenvoor
jouwpensioen.Jekuntookkijken
opwww.pensioenkijker.nl.

Tip! Gajetrouwenofsamenwonen?
Ofwoonjealsamen?Vraagdanna
bijjouwpensioenuitvoerderof
jouwpartnerrechtheeftopeen
partnerpensioenalsjijoverlijdt.
Vaakkunjeditregelenineen
samenlevingscontract.

http://consument.afm.nl/consumenten/producten/pensioen/kennis/informatie/toegestuurd/upo.aspx
http://consument.afm.nl/consumenten/producten/pensioen/kennis/informatie/toegestuurd/upo.aspx
http://www.pensioenkijker.nl
http://www.pensioenkijker.nl
gebruiker
Toeslagverlening

Het aanpassen van je opgebouwde pensioen aan de hand van prijs en/of loonstijgingen. Hierdoor blijft je pensioen in de toekomst ongeveer evenveel waard. Zodat je in de toekomst nog hetzelfde kan kopen, ook al wordt alles duurder. Indexatie is niet wettelijk verplicht.



gebruiker
Toeslagenlabel

Plaatje in je pensioenoverzicht dat laat zien in welke mate je pensioen wordt aangepast aan prijs- en/of loonstijgingen onder verschillende omstandigheden.




Stap 4
Controleer alle stappen

Controleerofjejouwpensioen
goedhebtgeregeld.
Zorgervoordatjeinelkgeval
antwoordhebtopdevolgende
vragen:
•  Welke pensioenregeling heb ik? 

Vraagaanjouwwerkgeverof
pensioenuitvoerderwelke
pensioenregelingjehebt.
Vraagooknaarhetpensioen
regelement.Hierinstaanjouw
rechtenenplichten.Leesdaarin
ookwatermetjouwpensioen
gebeurtalsjeoverlijdt.Vraag
omuitlegalsjeietsnietbegrijpt.

•  Heb ik later genoeg inkomen 
om van te leven?
Hoeveelinkomenjelaternodig
hebtisvooriedereenverschil
lend.Gajegoedkoperwonen
ofisjouwhypotheekafgelost?
Danhebjeminderinkomen
nodig.LeeselkjaarhetUniform
Pensioenoverzicht(UPO)goed
door.
Opwww.checkmijnpensioen.nl
kunjecontrolerenofjouw
pensioenstraksgenoegis.

Bouwjegeenpensioenop?Ofzie
jedatjenietgenoegpensioen
opbouwtomlatervanteleven?
Dankunjezelfextrasparen.

Stap 5
Heb je een klacht, neem contact op

Schrijfjouwpensioenuitvoerder
eenbriefalsjeeenklachthebt.
Ben je ontevreden over de behan
deling van jouw klacht? Dan kun 
je het volgende doen:
• Hebjeeenadministratieve

klachtovereenverzekeraar?
Bijvoorbeeldoverdekosten?
SchrijfnaarhetKlachteninsti
tuutFinanciëleDienstverlening
(Kifid).

• Hebjeeenklachtoverde
uitvoeringvaneenpensioen
regeling?Hebjebijvoorbeeld
geenUPOontvangen?Schrijf
naardeOmbudsman
Pensioenen.

• Benjehetnieteensmetde
uitspraakvandeOmbudsman
Pensioenen?Dankunjenog
naarderechter.Vraagadvies
aaneenadvocaatofhet
Juridischloket.

Het is belangrijk dat je jouw klacht 
ook aan de AFM en de Nederland
sche Bank (DNB) meldt.DeAFMen
DNBbemiddelenniet.DeAFMlet
eropofpensioenuitvoerdersjou
goedinformeren.DNBleteropof
pensioenuitvoerderszorgvuldig
metjouwpensioengeldomgaan.

http://www.kifid.nl/consumenten/
http://www.kifid.nl/consumenten/
http://www.kifid.nl/consumenten/
http://www.ombudsmanpensioenen.nl/
http://www.ombudsmanpensioenen.nl/
http://www.juridischloket.nl/Pages/default.aspx


Hoe kun je pensioen opbouwen?
Elk jaar dat je bij jouw werkgever meedoet aan een pensioenregeling 
bouw je pensioen op. Er zijn verschillende regelingen:
1.	 	Middelloonregeling:	Jouw pensioen wordt berekend over het salaris 

dat je gemiddeld tijdens je loopbaan hebt verdiend.
2.	 	Eindloonregeling:	Jouw pensioen wordt berekend over het laatst 

verdiende salaris.
3.	  Beschikbare-premieregelingen: Jouw werkgever geeft je een pensioen-

premie. De premie wordt meestal belegd. Als je met pensioen gaat, 
komt er geld beschikbaar waarmee je een pensioenuitkering moet 
kopen. 

4.	 	Combinatieregelingen:	Er zijn ook pensioenregelingen die uit twee 
delen bestaan. Je bouwt dan een deel pensioen op met een eindloon- 
of middelloonregeling en een deel met een beschikbare-premieregeling. 

Bouw je geen of niet genoeg pensioen op via een werkgever? Je kunt dan 
op andere manieren pensioen opbouwen, bijvoorbeeld:
1.	 	Banksparen	of	bankbeleggen:	Je kunt bij een bank een geblokkeerde 

spaarrekening of effectenrekening openen en zo een aanvulling op je 
pensioen bij elkaar sparen. Als je aan bepaalde regels voldoet, kun je 
het geld dat je inlegt aftrekken van de belasting. Je betaalt in de 
toekomst wel belasting over de periodieke uitkeringen. Als je overlijdt, 
krijgen je nabestaanden ( je partner of familie) het bedrag dat is 
opgebouwd. Bij bankbeleggen kan jouw geld meer waard worden, 
maar ook minder.

2.	 	Lijfrente:	Je kunt een verzekering afsluiten waarmee je geld spaart 
om later jouw pensioen mee aan te vullen. De premie kun je van de 
belasting aftrekken als je kunt aantonen dat je een pensioentekort 
hebt. Je betaalt in de toekomst wel belasting over de periodieke 
uitkeringen.

3.	 	Levensloop:	Je kunt bij een bank of verzekeraar een deel van jouw 
brutosalaris opzij zetten om eerder met pensioen te kunnen. Bij veel 
levensloopproducten beleg je. Jouw geld kan meer waard worden, 
maar ook minder. Je betaalt in de toekomst wel belasting over de 
periodieke uitkeringen.

	 Tip!	Vergelijk	de	mogelijkheden	en	let	daarbij	goed	op	de	kosten!	

http://consument.afm.nl/consumenten/producten/pensioen/kennis/premieregeling.aspx


Handige telefoonnummers en adressen
Belastingdienst
www.belastingdienst.nl | 0800 0543

De Helpdesk Vergeten Pensioenen 
Hier kun je navragen of je in het verleden pensioen hebt opgebouwd
helpdesk@vb.nl | www.vb.nl | 070 311 73 73 

De Nederlandsche Bank (DNB)
DNB houdt samen met de AFM toezicht op de pensioenuitvoerders
info@dnb.nl | www.dnb.nl | 0800 020 10 68 (gratis)

Het Juridisch Loket 
www.juridischloket.nl | 0900 80 20 (€ 0,10 per minuut)

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) 
Postbus 93257 | 2509 AG Den Haag
www.kifid.nl | 0900 355 22 48 (€ 0,10 per minuut)

Ombudsman Pensioenen
Postbus 93560 | 2509 AN Den Haag | 070 333 89 65

Sociale Verzekeringsbank (SVB)
www.svb.nl | 020 656 56 56

Autoriteit Financiële Markten (AFM) | Meldpunt Financiële Markten
Postbus 11723 | 1001 GS Amsterdam | info@afm.nl | www.afm.nl
www.weetwatjeweet.nl | 0900 540 05 40 (€ 0,05 per minuut)

Wij hebben deze folder met zorg geschreven. De informatie wordt  
vrijblijvend verstrekt. De AFM kan niet garanderen dat de informatie 
compleet of actueel is. Je kunt aan deze informatie geen rechten  
ontlenen. De AFM is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het  
gebruik van deze informatie.

Juli 2010

http://www.belastingdienst.nl
mailto:helpdesk@vb.nl
http://www.vb.nl
mailto:info@dnb.nl
http://www.dnb.nl
http://www.juridischloket.nl
http://www.kifid.nl
http://www.svb.nl
mailto:info@afm.nl
http://www.afm.nl
http://www.weetwatjeweet.nl

