
Uw Pensioen Nu & in de Toekomst

PensioenAvond



Programma

• Pensioen in Nederland

• Uw Pensioenregeling

• Pensioen Actualiteiten

• Levensmomenten

• Digitaal Portaal MijnZwitserleven

• Pensioenbeleggen en keuzemogelijkheden



PENSIOEN IN NEDERLAND

1. Overheid:
AOW ANW WIA

2. Werkgever:
PENSIOEN

3. Privé:
LIJFRENTE, SPAREN



Huidige Pensioensystemen in NL

•Eind- en Middelloonregeling (DB)

•Pensioenuitkering staat vast

•Gebaseerd op laatste of gemiddeld salaris

•Beschikbare premieregeling (DC)

•Premie is bepaald
•Kapitaal opbouwen om uitkering aan te kopen



Eind- of Middelloonregeling



Beschikbare premie



Alleen nog beschikbare 
premieregeling

Voor iedere leeftijd hetzelfde 
premie-percentage

Partner- en wezenpensioen wordt 
overzichtelijker

Doorbeleggen na pensioendatum 
en variabel pensioeninkomen

Wet Toekomst Pensioen 2023 - 2027
Pensioen 
Akkoord



Zijn er tot nu toe vragen?



Levensmomenten

• Van baan veranderen

• Nieuwe partner of echtscheiding

• Ziekte of overlijden

• Vrijwillige keuzes



Van baan veranderen

Nieuwe pensioenregeling

Waardeoverdracht



Trouwen of Samenwonen

Partner aanmelden?

Bepaald of onbepaald partner-systeem



Uit elkaar gaan

Nieuwe wet per 1-7-2022

Van verevening naar conversie

Melden binnen 6 maanden i.p.v. 2 jaar

Samenwoners: Let op!



Arbeidsongeschikt raken

Eerst ziek (104 weken) dan 
arbeidsongeschikt

Geheel of gedeeltelijk 
arbeidsongeschikt

Premievrijstelling bij 
arbeidsongeschiktheid



Overlijden

Melding via Basis Registratie 
Personen van Gemeente

Uitkering partner- e/o 
Wezen-pensioen

Check of uw voorziening 
aansluit bij behoefte



• NOVP 

• Pensioen Aanvullen

Vrijwillige keuzes





Zijn er tot nu toe vragen?



Pensioenbeleggen en de keuzes



Keuze voor belegprofiel



Pensioenbeleggen en de keuzes



Drie fasen van pensioen



Be

Duurzaamheid.





Zijn er nog vragen?



Onze ondersteuning

• Neem contact met onze Werknemersdesk 

op als u vragen heeft.

• Neem voor een persoonlijk advies contact 

op met uw pensioenadviseur.

Zwitserleven Werknemersdesk
Telefoon: 020-347 88 94



Wat hebben we besproken:

Pensioen en de systemen

Wet toekomst pensioen

Levensmomenten

Beleggen en keuzes

Mijnzwitserleven.nl



Wat kunt u nog van ons 
verwachten:

Terugkijk-mogelijkheid pensioenavond

Uitnodiging voor enquête

Video-boodschap van Chris Zegers



Wat kunt u doen:

Bezoek Mijnzwitserleven.nl en 
Zwitserleven.nl

De enquête invullen a.u.b.

Neem contact op bij vragen





Uw werkgever stelt een 
Premie beschikbaar

Eind- of Middelloonregeling

Uw werkgever

Inleg en spaarpot?
Uitkering staat vast

Geld gaat in
de pot



Uw werkgever stelt een 
Premie beschikbaar

Beschikbare premie

Uw werkgever

Inleg staat vast
Uitkering en spaarpot?

Geld gaat in
de pot


