
KIES NU VOOR LATER



Programma

• Waarom nu kiezen voor later?

• Digitaal Portaal MijnZwitserleven

• De Pensioenregeling toegelicht

• Levensmomenten

• Pensioenbeleggen en keuzemogelijkheden

• Pensioen Actualiteiten



Waarom nu kiezen voor later

Levensmomenten



http://www.zwitserleven.nl/particulier


Pensioen in Nederland



Uw regeling bij de werkgever

• Ouderdomspensioen

• Partnerpensioen & Wezenpensioen

• Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

• Soms nog vrijwillige opties zoals bijv.:

– ANW hiaat

– Pensioen Aanvullen (beschikbare premieregeling)



Toelichting pensioensysteem

• Eind- en Middelloonregeling (DB)

– Pensioenuitkering staat vast

– Gebaseerd op laatste of gemiddeld salaris

– Pensioenakkoord..!!

• Beschikbare premieregeling (DC)

– Premie is bepaald

– Kapitaal opbouwen om uitkering aan te kopen



Eind- of Middelloonregeling



Uw werkgever stelt een 
Premie beschikbaar

Beschikbare premie



Zijn er tot nu toe vragen?



Levensmomenten

• Van baan veranderen

• Nieuwe partner of echtscheiding

• Ziekte of overlijden

• Vrijwillige keuzes



Van baan veranderen

• Nieuwe pensioenregeling

• Waarde-overdracht

• Nabestaandenpensioen



U gaat trouwen of samenwonen

• Partner aanmelden?

• Partnerpensioen over alle 

dienstjaren



Pensioen en arbeidsongeschiktheid

• Eerst ziek (104 weken), dan 

arbeidsongeschikt

• Geheel of gedeeltelijk 

arbeidsongeschikt

• Premievrijstelling



Pensioen en overlijden

• Melding komt vanzelf via BRP 

(GBA)

• Uitkering Partner- e/o 

Wezenpensioen

• Check vooraf of uw 

voorziening aansluit bij 

behoefte



Pensioen en echtscheiding

• Van verevening naar 

conversie

• Melden was binnen 2 jaar 

wordt 6 maanden

• Nieuwe wet per 01-01-2022

• Samenwoners: Let op!



MijnZwitserleven laten zien



Kies nu voor later



Be

Duurzaamheid.



Pensioenbeleggen en de keuzes



HorizonBeleggen



Keuze voor belegprofiel



Drie fasen van pensioen





2000
5,5%

€ 15.400

2008
4,0%

€ 11.800

2019
0%

€ 8.700



MijnZwitserleven laten zien



Zijn er tot nu toe vragen?



Pensioen Akkoord

• Aanleiding

• Van 1-1-2022 tot 1-1-2026

• Beschikbare premieregeling

• Nabestaandenpensioen % salaris

• Informatie / communicatie 

• Effect op uw pensioen



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



Wrap-up: Kies nu voor later

• www.zwitserleven.nl

• www.zwitserleven.nl/pensioenavond

http://www.zwitserleven.nl/
http://www.zwitserleven.nl/pesnioenavond



