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Welke pensioenkeuzes heb ik?
En wat moet ik doen?

Vragen?

Bel ons gerust!
020 541 82 00

Uw pensioendatum komt steeds dichterbij. U vraagt zelf uw pensioen aan via
mijnpgbpensioen.nl. Daar ziet u welke pensioenkeuzes u heeft. U ziet daar ook de
hoogte van uw pensioen.
Wat is de ingangsdatum van mijn pensioen?
U krijgt bij ons uw pensioen standaard vanaf de 1e dag van de maand waarin
u voor het eerst AOW krijgt. De leeftijd waarop uw AOW ingaat, hangt af van
wanneer u bent geboren. U kunt ook eerder of later met pensioen.

Bekijk ook de animatie
over pensioen aanvragen
op pensioenfondspgb.nl/
pensioen-aanvragen.

U vraagt uw pensioen zelf aan. Dat komt omdat u keuzes moet maken over
uw pensioen.
Ongeveer 6 maanden voor uw standaard pensioendatum krijgt u een brief.
Daarin staat hoe u pensioen aanvraagt. U berekent en vraagt het pensioen aan
via de pensioenplanner op mijnpgbpensioen.nl.

Eerder of later met pensioen
Misschien wilt u eerder of later met pensioen gaan. Dat kan. U kunt er ook voor kiezen
om gedeeltelijk met pensioen te gaan.
Eerder met pensioen
U kunt al vanaf uw 55ste met pensioen gaan. Uw pensioen gaat daardoor
omlaag. Dat komt omdat u een kortere tijd pensioen opbouwt. Maar ook omdat
u een langere tijd pensioen van ons krijgt.
Tijdelijk hoger ouderdomspensioen tot uw AOW-leeftijd
Als u eerder met pensioen gaat kunt u ervoor kiezen om tijdelijk een hoger
pensioen te nemen. Op die manier verhoogt u uw inkomen tussen uw
gekozen pensioendatum en uw AOW-leeftijd. Dit tijdelijke ouderdomspensioen
stopt per de maand waarin u AOW krijgt. U berekent de mogelijkheden op
mijngpbpensioen.nl met onze pensioenplanner.
Lees verder op volgende pagina.
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Gedeeltelijk met pensioen
U kunt er ook voor kiezen om gedeeltelijk te blijven werken en gedeeltelijk met
pensioen te gaan. Ook dat heeft invloed op de hoogte van uw pensioen. U gaat
gedeeltelijk met pensioen voor de uren die u stopt met werken. De overige uren
blijft u werken. Op mijnpgbpensioen.nl berekent u wat dit voor u betekent.
Later met pensioen
U kunt uw pensioen uitstellen tot maximaal 5 jaar na uw standaard
pensioendatum. U krijgt daardoor meer pensioen. Dat komt omdat u een
kortere tijd pensioen van ons krijgt. U bouwt geen pensioen meer bij ons op
vanaf het moment dat u AOW krijgt.

Welke pensioenkeuze heb ik?
U kunt ervoor kiezen om de hoogte van het pensioen voor uw partner te veranderen.

Wilt u weten wat
uw keuzes voor u
betekenen?

Meer pensioen voor uw partner
Afhankelijk van uw pensioenregeling, kunt u kiezen voor meer pensioen voor uw
partner. Bijvoorbeeld omdat uw partner zelf weinig of geen pensioen opbouwt.
Uw eigen pensioen gaat hierdoor omlaag.
Geen pensioen voor uw partner
U kunt ervoor kiezen om uw opgebouwde partnerpensioen om te zetten in
ouderdomspensioen. Bijvoorbeeld omdat u geen partner heeft, of omdat uw
partner zelf pensioen opbouwt. Uw eigen pensioen gaat daardoor omhoog.
Maar uw partner krijgt geen pensioen van ons als u overlijdt. Heeft u een
partner? Dan moet die afstand doen van het partnerpensioen.

U berekent uw pensioen
op mijnpgbpensioen.nl.
U ziet daar direct welke
invloed uw keuze heeft
op de hoogte van
uw pensioen

Gelijk pensioen bij overlijden
U kunt ervoor kiezen om hetzelfde bedrag aan pensioen te laten uitbetalen als u
of uw partner overlijdt. Uw partner krijgt daardoor meer pensioen als u overlijdt.
Maar uw eigen pensioen gaat omlaag als uw partner eerder overlijdt dan u.
Misschien wilt u de eerste jaren meer pensioen en daarna minder.
Of andersom natuurlijk.
Eerst een hoger en dan een lager pensioen
U kunt ervoor kiezen om de eerste 5 of 10 jaar meer pensioen te krijgen en
daarna minder. Dat kan handig zijn als u eerder stopt met werken en nog geen
AOW krijgt. Of als u studerende kinderen heeft. Uw lage pensioen is 75% of 90%
van uw hoge pensioen.
Eerst een lager en dan een hoger pensioen
U kunt ervoor kiezen om de eerste 5 jaar minder pensioen te krijgen en daarna
meer. Dat kan handig zijn als u de eerste jaren een hoger inkomen heeft.
Bijvoorbeeld door een lijfrente. Of omdat uw partner nog werkt. Uw lage
pensioen is 75% of 90% van uw hoge pensioen.

Stel ons gerust uw vragen
Heeft u vragen over uw pensioenregeling? Of wilt u meer informatie
over onze aanvullende regelingen?
Wij helpen u graag!

20152-19 (VDI)

020 541 82 00
ks@pensioenfondspgb.nl
pensioenfondspgb.nl
mijnpgbpensioen.nl

