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PENSIOEN IS IETS VOOR NU; STEL HET P-TABOE NIET UIT TOT LATER! 
 
Op bijna geen enkel terrein is de kloof tussen wat mensen verwachten en wat ze zouden mogen 
ontvangen zo groot als op het gebied van pensioenen. Vooral twintigers en dertigers koesteren 
irrealistische verwachtingen. Gedacht wordt rond 60 jaar met pensioen te kunnen gaan, waarbij 
wordt gerekend op een pensioenuitkering van ten minste 70% van het laatstverdiende loon, zo 
bleek uit een enquête van De Nederlandse Bank enkele jaren geleden. 
Dat gaat tegenvallen: eindloonregelingen zijn omgezet in middelloonregelingen. Het toekennen 
van volledige indexatie is meestal voorwaardelijk (dus afhankelijk van de financiële positie van 
het pensioenfonds). Een lager pensioen kan ook ontstaan doordat je geen of minder AOW krijgt, 
je een tijdje minder hebt gewerkt, je gescheiden bent. Daarnaast is waardeoverdracht een 
mogelijke valkuil. Veel deelnemers dragen waarde over zonder zich goed bewust te zijn van de 
kwaliteit van de toeslagverlening in de nieuwe pensioenregeling en de gevolgen hiervan op de 
hoogte van het pensioen. En voor de 70%-norm moet veelal 40 jaar gewerkt worden. En last but 
not least: onduidelijk is nog of kredietcrisis gevolgen heeft voor uw toekomstige 
pensioenuitkering. 
 
Niet tastbaar 
Pensioen wordt ervaren als iets voor later en niet voor nu. Het is niet tastbaar en concreet 
genoeg. Men vindt pensioen wel belangrijk, zo blijkt uit metingen van de Pensioenkijker. Redenen 
om zich toch niet beter te (laten) informeren zijn veelal gelegen in de aanname „dat het toch wel 
goed zit‟ of in de aanname „dat het tegen de tijd dat men met pensioen gaat toch wel veranderd 
zal zijn‟. Daarbij speelt mee dat pensioen als ingewikkeld wordt ervaren. Mensen hebben moeite 
met het verzamelen en verwerken van (financiële) informatie. Een goede toegankelijkheid van de 
informatie is dan ook geboden. 
 
Is het nodig dat je pensioen 70% van het laatstverdiende inkomen moet bedragen? 
Dit verschilt per individu. Bekijk dus wat je nodig hebt en wat je eigenlijk met je pensioen gaat 
doen.  
Wie zich zorgen maakt over de hoogte van zijn pensioen moet om te beginnen in de „uniforme 
pensioenoverzichten‟ of „mijnABP‟ duiken. Veel praktische pensioeninformatie is naast de site 
van ABP ook te vinden op www.pensioenkijker.nl. 
Algemeen geldt: ga geen aanvullende financiële verplichting aan voordat je een goed beeld hebt 
van wat je vanaf 65 jaar of eerder nodig hebt. 
 

 
 
Waaruit bestaat je pensioen? 
Pensioen is eigenlijk uitgesteld loon. Je inkomen na je 65

e
 bestaat uit 3 onderdelen. 

1. basisinkomen overheid, de AOW 
2. het pensioen dat je zelf bij het ABP hebt opgebouwd 
3. het „appeltje voor de dorst‟ dat je misschien privé hebt gespaard 
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Ad 1. De AOW 
Dit is het basispensioen vanaf 65 jaar. Tussen 15-65 jaar levert elk jaar dat je woont en/of werkt 
in Nederland 2% AOW op.  
De uitkering van het AOW-pensioen wordt afgeleid van het minimumloon en is afhankelijk van je 
leefsituatie. Gehuwden krijgen in beginsel 2x50% van het minimumloon, alleenstaanden 70%. 
 
Let op: Opbouw AOW is met name van belang voor allochtonen omdat zij, als zij na hun 15

e
 in 

Nederland zijn komen wonen, niet aan de volledige AOW komen. Dit geldt ook voor autochtonen 
die gedurende (langere) tijd in het buitenland hebben gewerkt en gewoond.  
 

Wijzigingen in de AOW 
Vervallen van de partnertoeslag vanaf 2015 
In 2015 wordt de partnertoeslag voor AOW‟ers met een niet-verdienende partner jonger dan 65 
jaar afgeschaft.  
Flexibele AOW-leeftijd 
Mensen die 65 jaar worden, mogen vrijwillig hun AOW maximaal 5 jaar uitstellen. Bij elk jaar 
uitstel wordt de AOW met 5% verhoogd. Ook kunnen 65-plussers voortaan kiezen voor AOW in 
deeltijd. 
Meebetalen aan AOW 
Het kabinet wil per 2011 toekomstige 65-plussers met een inkomen boven Euro 32.127 extra 
belasten. Deze extra belasting geldt alleen voor mensen die zijn geboren na 1945 (en dus vanaf 
2011 65 jaar worden).  
Doorwerkbonus 
Per 2009 geldt deze inkomensafhankelijke bonus voor iedereen die na het 62

e
 jaar blijft werken. 

Dit is een korting op de te betalen belasting voor werknemers die een inkomen uit arbeid hebben 
van meer dan 8.860 Euro per jaar. De korting kan oplopen tot Euro 4.592 in het jaar dat je 64 
wordt. 
Mogelijke verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd 
Voorstellen voor een geleidelijke verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd zijn in 2008 
geïntroduceerd door de Commissie Bakker (Commissie Arbeidsparticipatie) en ook in de politiek 
komen nu geluiden naar voren over ophoging leeftijd AOW. 
 
 
 
Ad 2. Het ABP-pensioen 
Je kan op je loonstrook zien wat je voor je pensioenrechten betaalt. Samen met je werkgever 
betaal je de premie voor het ABP-pensioen, zij het dat je werkgever het meeste betaalt. Je 
betaalt de premie slechts over een deel van je salaris. Het salarisdeel waarover je geen premie 
betaalt, is de franchise (premievrije voet). Deze heeft ongeveer de hoogte van het minimumloon, 
waarmee ook de AOW-uitkering samenhang vertoont. 
 
Tot 1 januari 2004 is voor de berekening van het ouderdomspensioen gekeken naar het laatst 
verdiende salaris. Het pensioen was toen geen afspiegeling van het salarisverloop tijdens je hele 
carrière, maar van je laatst verdiende salaris (eindloonregeling). De tot dat moment opgebouwde 
rechten blijven in stand. Het ouderdomspensioen is vanaf 2004 een middelloonregeling. Bij het 
middelloon gaat het om 70% van het gemiddelde loon dat je als werkende hebt verdiend. Hierin 
wordt overigens je AOW-uitkering meegeteld. 
 
Ook van belang voor de hoogte van je pensioen, is het feit of wel/niet indexatie plaatsvindt. 
ABP streeft er naar de ontwikkeling van de lonen in overheid en onderwijs volledig te volgen 
(indexatie). Echter, indexatie is voorwaardelijk hetgeen inhoudt dat je dus niet automatisch recht 
hebt op aanpassing van je pensioen. De indexatie is afhankelijk van de financiële positie van 
ABP en elk jaar beoordeelt het ABP-bestuur of er voldoende geld is. Daarbij wordt primair gelet 
op de dekkingsgraad. 
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Het ABP heeft momenteel een tekort. De dekkingsgraad ligt op 90%. Dit betekent dat als je nu 
zou uitrekenen hoeveel geld ABP moet hebben om alle verplichtingen uit te betalen, het ABP 
dan „maar 90%‟ in kas heeft. Het gaat hier dan niet alleen over de verplichtingen van 
gepensioneerden of bijna-gepensioneerden maar ook van de 35-jarige die nog eerst 30 jaar 
moet wachten voordat het fonds tot uitbetalen over gaat. 
 
Voor 1 april dient het ABP bij de Nederlandse Bank een herstelplan in te dienen, waarin het ABP 
moet kunnen aantonen dat ABP in 3 jaar weer boven het vereiste minimum van 105% zit. Dit 
herstel kan komen uit bepaalde toename van beleggingen, verhoging pensioenpremies, niet 
indexeren (hetgeen recentelijk is gebeurd), verlaging van de pensioenuitkering en verhoging van 
de rente*. 
 
* Als volgend jaar de rente een procent hoger ligt zitten de meeste fondsen automatisch al weer boven de 105%, 
aldus Dick Sluimers (APG) 
 
ABP-Keuzepensioen 
Een grote groep gaat straks gebruikmaken van het ABP-keuzepensioen. Met het ABP-
keuzepensioen kun je zelf beslissen wanneer je tussen je 60

e
 en 70

e
 wilt stoppen met werken. Je 

kunt kiezen voor pensioen in deeltijd maar je kunt ook kiezen om wat langer en volledig door te 
blijven werken, ook na 65 jaar. Hoe langer je doorwerkt, hoe hoger je pensioen.  
Let op: je opgebouwde pensioen mag nooit hoger zijn dan je pensioengevend salaris. Men noemt 
dit het fiscaal maximum. 
 
Stel dat je vóór je 65e met pensioen wilt gaan, dan krijg je nog geen AOW. Om toch voldoende 
pensioen te krijgen, gebruik je ABP KeuzePensioen om de AOW te compenseren. Zo blijft je 
totale inkomen voor en na je 65e ongeveer even hoog. Daarnaast kan je in een door jezelf te 
kiezen periode maximaal 25% meer keuzepensioen laten uitbetalen. 

Hoeveel pensioen heb je opgebouwd? 
Je pensioenoverzicht en “MijnABP” laten je zien hoeveel pensioen je tot nu toe hebt opgebouwd. 
Of dat straks voldoende is, hangt af van je uitgavenpatroon en je financiële verplichtingen.  
MijnABP is je beveiligde persoonlijke internetsite. Computermodellen met scenario‟s maken de 
financiële voordelen van later stoppen met werken duidelijk. Gegevens worden online en actueel 
opgehaald uit de polisadministratie van ABP. Op deze site kun je zien wat de pensioeneffecten 
zijn als je bijvoorbeeld je pensioen zou verhogen, een andere pensioenleeftijd zou kiezen, je 
pensioenuitkeringsbedrag zou variëren.  
 
Nog geen gebruikersnaam en wachtwoord voor MijnAPB? Vraag deze dan aan op de ABP-site. 
Vragen over de uitkomsten van MijnABP? Neem contact op met de klantenservice tel.nr. 045-579 
6070 of email via www.abp.nl -> contact. Of vraag een individueel gesprek aan op 1 van de ABP-
regiokantoren (aanvragen via Klantenservice) 

Pensioenaangroei  
De pensioenaangroei, ook wel factor A, is een bedrag dat vooral van belang is als je wilt weten 
of je het storten van extra pensioenpremies kunt aftrekken van je belastbaar inkomen. De 
vuistregel is dat extra premies aftrekbaar zijn als je een aantoonbaar pensioengat hebt. De 
pensioenaangroei is ook op een andere manier interessant. Het laat precies zien dat het 
opbouwen van een behoorlijk pensioen een kwestie van zeer lange adem is.  
Stel je hebt een pensioenaangroei van Euro 393. Dan heb je door een jaar hard werken 
bewerkstelligd dat je na je 65e maandelijks Euro 32 pensioen extra ontvangt. Dit is een 
brutobedrag waarover je nog inkomensbelasting moet betalen.  
Naar aanleiding van je MijnABP-overzicht, kun je dus zelf beoordelen of het nodig is om je ABP-
pensioen nog verder aan te vullen. Voor je gaat doe-het-zelven is het dus wel handig eens te 
kijken naar de extra ruimte die je hebt om fiscaal vriendelijk pensioen op te bouwen. 

https://mijn.abp.nl/login/mijnabp/html/login_mijnabp.html?strError=&strJunction=/mijnabp/&strTargetURL=/mijnabp/mijnabp/applicaties/mijnabpportal/pages/mijnabpportal/invoer.aspx
http://www.abp.nl/
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Onderstaand een overzicht van aanvullingsmogelijkheden. 

Ad 3. Zelf pensioen aanvullen („het appeltje voor de dorst‟) 
 
Langer doorwerken bij de sector Rijk 
Algemeen geldt, hoe langer je doorwerkt, hoe meer pensioen je opbouwt. Er geldt een maximum 
opbouw van 100% van het pensioengevend inkomen van het voorafgaande jaar. Bereik je het 
maximum, dan krijg je automatisch je ABP KeuzePensioen uitgekeerd. Je mag blijven 
doorwerken, maar je bouwt geen pensioen meer op.  
 
Ook kan je gedeeltelijk met pensioen gaan. Je stopt voor een deel met werken en je blijft het 
andere deel gewoon werken. Je kiest zelf wanneer en voor hoeveel uren je stopt. Je blijft alleen 
pensioen opbouwen voor het deel dat je nog werkt.  
 
 
Let op: er is een „tijdelijke gedragslijn sector Rijk voor doorwerken na je 65

e
” die geldt tot 

1 januari 2010. Het is overigens de bedoeling dat vanaf 2010 de tijdelijke gedragslijn wordt 
omgezet in structureel beleid. 
Overigens, kijk goed wat doorwerken nu precies oplevert. Indien je én salaris, én pensioen, én 
AOW ontvangt, dan kan de belastingheffing op extra inkomen nadelig voor je uitpakken. 
Hierdoor kan er netto minder binnenkomen dan verwacht.  

 

Nabestaandenpensioen ruilen voor meer Keuzepensioen 
Je kunt je nabestaandenpensioen later laten toevoegen aan je ABP KeuzePensioen. Bijvoorbeeld 
als je geen partner meer hebt. Of als je partner zelf voldoende pensioen opbouwt. Dit kan alleen 
met pensioen opgebouwd vanaf 1-7-1999. Uiteraard moet je partner wel akkoord gaan met de ruil 
want het gaat om zijn/haar recht op nabestaandenpensioen. Als je voor ruilen kiest dan blijft het 
nabestaandenpensioen dat je voor 1-7-1999 opbouwde bestaan, want dit kan ABP niet ruilen. 

Extra pensioenpremie inleggen bij ABP (ABP ExtraPensioen) 
Je legt in via je brutosalaris, hetgeen fiscaal aantrekkelijk is. Dit regelt de werkgever voor je. ABP 
houdt voor je in de gaten of je met je inleg binnen je fiscale ruimte blijft. Ga je hier overheen, dan 
krijg jij en je werkgever vanzelf bericht hierover. 
 
Wat je inlegt voor ABP ExtraPensioen wordt toegevoegd aan het ABP-fonds. Dit geld wordt 
belegd door ABP-vermogensbeheerders. Indien de beleggingsresultaten tegenvallen, ben je je 
geld niet kwijt. Je krijgt in elk geval je inleg terug.  
Bij het beëindigen van de pensioenopbouw, anders dan vanwege pensioen, wordt de extra inleg 
direct omgezet in pensioenaanspraken. Je kunt zelf kiezen hoeveel je inlegt en hoe vaak. 
Voor ABP ExtraPensioen geldt geen minimumbedrag maar wel een maximum: je fiscale ruimte 
voor pensioen. Kies je voor ABP ExtraPensioen dan gaat dat wel ten koste van je fiscale ruimte 
voor lijfrentepremies.  
Je kunt overigens ook spaarloon gebruiken als inleg voor ABP ExtraPensioen. 
 

Let op: inleg wordt niet teruggegeven en kan ook niet worden afgekocht. Ook „tussentijds 
uitkeren‟ gedurende de periode waarin je nog regulier pensioen opbouwt, is niet mogelijk. 
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Eigen huis 
Wie op zijn oude dag minder krap bij kas wil zitten, hoeft het niet te zoeken in 
pensioenregelingen. Je kunt ook hoge uitgavenposten naar voren halen. Dat kan bijvoorbeeld 
door sneller af te lossen op de hypotheek. Nadeel is wel dat de hypotheekrente-aftrek dan lager 
uitpakt. 
Is je eigen huis bij pensionering al afbetaald? Dan kan je dat vermogen aanwenden door het huis 
te verkopen en iets te huren. Er bestaan echter ook constructies waarbij je in je huis kunt blijven 
wonen, maar het op papier verkoopt aan een bank of andere instelling. Je krijgt daarmee een 
kapitaal vrij dat je kunt gebruiken voor je pensioen. Wel ga je huur betalen. 
 
Zelf bijsparen 
Kijk scherp naar kostenposten zodat je ziet waar je kunt bezuinigen en dat geld per direct 
maandelijks opzij zetten en met rente zonder risico laten renderen. Vanaf de pensioenleeftijd stop 
je daarmee en haal je elke maand het aangedikte bedrag van de spaarrekening.  
Op de markt zijn ook depositorekeningen en staatsobligaties waarbij je voor een langere looptijd 
tegen een vaste rente een geldbedrag vastzet en waarbij het risico laag is. 
Nadeel van sparen is dat je in de verleiding kunt komen het geld op te nemen zodra je erbij kunt. 
Ook is dit geld belast in box 3. Verder vergt zelf sparen of beleggen discipline. Wie daar bang 
voor is, kan een verzekering afsluiten die het geld pas uitkeert als de oude dag echt begint 
(lijfrente).  
 
Let op: kies producten die je zelf snapt. Als je niet begrijpt wat er met je geld gebeurt, loop je het 
risico dat je geld verliest in plaats van dat je opbouwt. 
 

 
Zelf beleggen 
Zelf beleggen is risicovoller dan deelnemen in een pensioenfonds. ABP bijvoorbeeld heeft in de 
1

e
 9 maanden van 2008 een beleggingsresultaat geboekt van – 9,8%. De AEX-index daalde in 

die periode 36%. Geheim van een pensioenfonds is de enorme risicospreiding die mogelijk is 
door de omvang van de geldkist. Wie een dergelijke spreiding met een paar duizend euro wil 
bewerkstellingen, is om te beginnen de helft van de hoofdsom kwijt aan transactiekosten.  
 
Banksparen 
Sinds 1 januari 2008 kan je ook „pensioensparen‟ bij een bank. Banken mogen hun klanten laten 
sparen of beleggen op spaarrekeningen die een lange periode geblokkeerd zijn. 
Pensioenspaarders mogen hun pensioengat berekenen en daarvoor fiscaal voordelig een 
aanvullend pensioen bij elkaar sparen. De inleg mag per jaar variëren maar is wel gebonden aan 
regels van de Belastingdienst. De jaarlijkse storting is fiscaal aftrekbaar. De pensioenuitkering 
zelf wordt wel belast. Het gespaarde bedrag kan na afloop van die termijn via een maandelijkse 
storting worden uitgekeerd bedoeld als aanvulling op het pensioen.  
 
Wat is het voordeel? 
Wie fiscaal voordelig spaart voor zijn pensioen is beter af bij een bank als hij vroeg overlijdt en 
beter af bij een verzekeraar als hij lang leeft. Een lijfrenteverzekering garandeert een uitkering 
zolang als de koper van de verzekering leeft. Wie op 67 jarige leeftijd overlijdt, heeft jaren voor 
niets gepaard. Er is wel een aparte, vaak dure overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. 
Had deze persoon bij de bank voor zijn pensioen gespaard, dan vervalt het opgebouwde bedrag 
aan zijn erfgenamen. Het geld is dan niet weg. Nadeel van bij de bank sparen voor het pensioen 
is weer dat de uitkering eindig is. Zij duurt tot het geld op de geblokkeerde spaarrekening op is. 
Een lijfrenteverzekering betaalt door, ook al word je 115 jaar oud. 
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Lijfrenteregelingen 
Verzekeringspolis die na betaling van een periodieke premie aanspraak geeft op een aantal 
periodieke uitkeringen, zolang de polishouder in leven is.  
Kijk bij een lijfrenteverzekering goed naar wat je erin stopt en wat er weer uitkomt en welke 
kosten uit de maandelijkse premie worden gehaald. De contracten kennen doorgaans hoge 
kosten en vóór je pensioen kan je niet bij je geld, op straffe van een hoge fiscale boete. Let er 
ook op of de polis uitkeert als je tussentijds overlijdt. 
De inleg van zo‟n lijfrenteverzekering is tot een bepaalde hoogte aftrekbaar, mits je een 
pensioentekort kunt aantonen. Ook valt deze spaarpot buiten box 3. De uitbetaling is overigens 
wel belast. 
 
Voordeel van lijfrente t.o.v. pensioen: lijfrente is flexibeler aan te wenden dan pensioen. Zo kan je 
bijvoorbeeld een tijdelijke uitkering van minimaal 5 jaar, maar dus ook van 10 of 12 jaar 
aankopen. 
 
Lijfrente- en beleggingspolissen zijn niet aan te raden als je nog maximaal 10 jaar te gaan hebt 
tot je pensioen. Het rendement op de polis is dan te laag om alle kosten goed te maken. De 
looptijd is te kort. Dan lijkt levensloop aantrekkelijker. 
 
Levensloopregeling 
Ook via de levensloopregeling kun je geld sparen: per jaar maximaal 12% van het brutoloon tot 
maximaal 210% van je inkomen. Als je op 31 december 2005 51 jaar of ouder was maar nog 
geen 56 jaar, dan mag je per jaar meer dan 12% van het brutoloon sparen. In totaal mag je 
maximaal 210% van het bruto jaarsalaris sparen 
 
Dit geld is niet belast in box 3. Neem je het geld voor verlof op, dan is de uitkering belast. Wél 
heb je recht op een korting op de inkomstenbelasting. Voor 2009 is dat Euro 195 
(levensloopverlofkorting). Deze korting vervalt helaas als je het potje voor pensioen gebruikt. Wie 
deelneemt aan levensloop mag bovendien niet meedoen aan de spaarloonregeling. 
 
Levensloop en extra pensioenpremie 
Als je niet genoeg pensioen hebt, dan kun je dus het geld van je levensloopregeling voor je extra 
pensioenpremie gebruiken. Let op: je moet dan wel de fiscale aftrekruimte daarvoor hebben.  
Je mag op ieder gewenst moment geheel of gedeeltelijk het geld belastingvrij opnemen en 
aanwenden voor extra pensioenpremies. Vraag wel eerst bij ABP om een offerte zodat je weet 
hoeveel extra pensioen je krijgt en hoeveel je moet betalen. 
Let op: dit bedrag moet je uiterlijk 1 dag voor je 65 jaar wordt (of 1 dag voor het ingaan van het 
ouderdomspensioen als dat eerder of later zou zijn dan op je 65

e
) doorstorten. Je komt niet in 

aanmerking voor de levensloopverlofkorting. 
Heb je daarna nog levenslooptegoed over, dan wordt dit restant uitgekeerd en belast als loon. 
 
Let op: de fiscale grens voor opname levensloopverlof is 65 jaar oftewel de dag voor je met 
pensioen gaat. Het levensloopbedrag wordt dan ineens uitbetaald. Thans bestaat de 
mogelijkheid bij de werkgever rijk om door te werken na 65 jaar. In hoeverre in de toekomst ook 
bij 65 jaar en ouder gebruik van de levensloopregeling gemaakt kan worden indien een 
medewerker een dienstbetrekking heeft, is aan de politiek. 
 

 
Levensloopverlof net voor je 65e 
Je kunt er ook voor kiezen om je levensloopverlof vlak vóór je pensioendatum op te nemen. 
Tijdens je verlofperiode gaat je pensioenopbouw gewoon door. Het werkgeversdeel van de 
pensioenpremie wordt tijdens de verlofperiode door de werkgever betaald. Er is wel een 
maximumperiode waarover je pensioen op collectieve basis (tegen doorsneepremie) opbouwt 
tijdens levensloopverlof. Dit is 12 maanden. Ook moet je rekening houden dat volledige (100%) 
pensioenopbouw alleen geldt bij een uitkering uit het levenslooptegoed van minimaal 70% van de 
pensioengrondslag. Bij een lagere uitkering, wordt ook de pensioenopbouw tot dat niveau 
beperkt. 
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Let op: combinatie “levensloop en doorwerkbonus”: 
Indien je de levensloopregeling wilt gebruiken om vóór 65 jaar te stoppen met werken, dan neem 
je dus de maanden voor je pensioen vrij. Je levenslooppot zorgt in die periode voor inkomen.  
In theorie kom je bij doorwerken na 62 jaar in aanmerking voor de doorwerkbonus aangezien je 
immers nog in dienst bent bij je werkgever. Minister Donner gaf echter aan dat dit niet de 
bedoeling is en dat hij zo nodig zal ingrijpen met reparatiewetgeving. 
 
Spaarloon 
Levensloopsparen heeft alleen zin als je wilt sparen voor periodes van tussentijds verlof voor je 
65

e
 of voor verlof voorafgaand aan je pensioen, ook weer voor je 65

e
. Ook kan je het tegoed 

overhevelen naar je pensioen, mits je voldoende pensioenruimte over hebt.  
 
Indien je wilt doorwerken na je 65e en geen tussentijds verlof wilt opnemen, kan je beter 
deelnemen aan de spaarloonregeling en zodoende voor extra pensioen sparen. Het bedrag dat in 
2009 maximaal belastingvrij kan worden gespaard is Euro 613. 
 
 
 
 
Verschillende keuzes 
 
Hoe meer keuzemogelijkheden, hoe groter ook de kans op een verkeerde keus. Het is dan ook 
goed dat je je tijdig laat informeren over jouw pensioensituatie. Een toekomstige pensioenwens 
kan immers niet in enkele jaren worden vervuld. Sparen voor je pensioen kost tijd en een in het 
verleden gemaakte verkeerde keus kan op oudere leeftijd „grijze haren‟ veroorzaken. Zorgen voor 
de toekomst is dan ook van groot belang. De keuze moet je uiteindelijk zelf maken. Want 
niemand kan voor jou bepalen wanneer jij tegen welk percentage wilt stoppen met werken. 
 
Ook als je bij een financieel adviseur bent geweest, ben je niet klaar. Rendementen in producten 
kunnen door de jaren per sector sterk wijzigen. Kijk naar overstapmogelijkheden. Het kan 
voorkomen dat je je pensioengeld anders moet inzetten. En last but not least: let ook op 
mogelijke veranderingen in je pensioenregeling én in (fiscale) wetgeving.  
 
 
 
 
 
Bronnen 
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