
Met pensioen gaan

AOW-datum

Hoeveel netto

Is het genoeg?

Zoek jouw AOW-datum op.
Dat is de datum vanaf
wanneer jij AOW gaat

ontvangen. De AOW-leeftijd
schuift de komende jaren

langzaam op naar achteren.
Op de site van SVB.nl kun je

op basis van jouw
geboortedatum je AOW-
leeftijd laten berekenen.

Misschien heb je veel
verschillende pensioenen. En ook
op verschillende leeftijden.
Bijvoorbeeld 60, 62, 65, 67 en 68
jaar. Je pensioen is dus een
opstapeling pensioenen met
verschillende ingangsdata. Zet al
je pensioenen op dezelfde datum
en tel die bij elkaar op.Reken uit hoeveel je totale

pensioen netto is vanaf de
AOW-datum.

Is jouw pensioen voldoende?
Om dat vast te stellen, moet je
weten hoeveel je netto per
maand nodig hebt. Als je dat
nog precies niet weet, is het
verstandig om een
huishoudboekje bij te gaan
houden. Dat kan digitaal maar
ook gewoon op papier.

Vervroegen?
Is je pensioen (meer dan)

voldoende, dan kun je
overwegen om eerder te
stoppen met werken. Let

op, als je eerder stopt, dan
bouw je ook minder op,
want je pensioen wordt

langer uitgekeerd en wordt
daardoor  dus lager.

Aanpassen

Is je pensioen
onvoldoende, dan kun

je overwegen om je
pensioendatum (in

deeltijd) uit te stellen.
Door uitstel neemt je

pensioen toe.

Het is mogelijk om je pensioen
op maat aan te passen. Je kunt
de hoogte laten variëren. Eerst
een tijdje wat meer, daarna wat
minder. En je kunt
ouderdomspensioen omruilen
voor partnerpensioen en
andersom.aow aanvragen

Ongeveer 5 maanden voor
je AOW-leeftijd ontvang je

van SVB een brief dat je
jouw AOW-uitkering kunt

aanvragen. Als je de
uitkering gaat aanvragen,
dan moet je in loggen bij

‘Mijn SVB‘. Je kunt inloggen
met je DigiD.

Pensioen aanvragen
Ongeveer 3 tot 4 maanden van
tevoren ontvang je van de
pensioenuitvoerder een bericht.
Zij zullen je vragen een
aanvraagformulier voor je
pensioen in te vullen. Dat kan op
papier, maar steeds vaker
gebeurt dat online, via het portal
van de uitvoerder. Log in en kies
‘pensioen aanvragen’. Als je niet
op tijd bericht krijgt, neem dan
zelf contact op met
pensioenuitvoerder.

Pensioen genieten

Saal van Zwanenbergweg 25
5026 RM Tilburg

E: info@gommerpensions.nl
I: www.gommerpensions.nl

T: 013 – 207 00 52

Pensioen op AOW-datum

Ja

Nee

Uitstellen

Wanneer je met pensioen gaat, dan komt er best veel op je af. Je moet je een aantal stappen doorlopen én een aantal keuzes maken. Deze infographic helpt je in 9
stappen naar je pensioen. Maar het roept waarschijnlijk ook vragen op. Want hoe doorloop je al die stappen? En dat is precies waar wij mee kunnen helpen. Onze

dienstverlening is erop gericht om je stap voor stap mee te nemen. Wil je meer weten? Neem contact met ons op via onderstaande contactgegevens en wij vertellen
je graag meer!


