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Geachte <aanhef>, 

  
U heeft een pensioenregeling voor uw werknemers bij Zwitserleven. Uw werknemers kunnen zelf een aantal 

pensioenkeuzes maken, zoals bijvoorbeeld eerder of later met pensioen gaan. Gemaakte keuzes zijn van 

invloed op de hoogte van het pensioen. Om de hoogte te bepalen, rekenen we met zogenaamde factoren. 

Deze wijzigen vanaf 1 januari 2019 voor alle pensioenverzekeringen voor uitruil en afkoop van pensioen.  

 

Waarom wijzigen de nieuwe ‘factoren’? 

De ‘factoren’ waarmee we de hoogte van de pensioenen berekenen zijn onder andere afhankelijk van 

marktrentes, levensverwachting en de keuzes die de werknemers maken. Deze afhankelijkheden zijn 

veranderd, waardoor we zijn genoodzaakt de ‘factoren’ aan te passen. De nieuwe factoren vindt u op 

zwitserleven.nl bij de veel gestelde vragen (zwitserleven.nl/werkgever/veelgestelde-vragen/). 

 

Wat betekenen de nieuwe ‘factoren’ voor uw werknemers? 

We hebben op een rij gezet bij welke keuze de nieuwe ‘factoren’ voordeliger of minder voordelig is ten 

opzichte van de oude ‘factor’. 

 

Keuze van werknemer na 1 januari 2019 Gevolg van de factor vanaf 1 januari 2019 

ten opzichte van de oude factor 

• Een deel van het ouderdomspensioen ruilen voor 

partnerpensioen op de pensioendatum. 

• Een deel van het ouderdomspensioen ruilen voor 

partnerpensioen op de datum waarop de deelnemer uit 

dienst gaat.  

• Pensioen langer dan 3 jaar uitstellen (bij een kortere 

uitstelduur wijzigt de factor niet). 

• Pre- of overbruggingspensioen drie (of meer) jaar 

eerder in laten gaan. 

• De hoogte van pensioen laten variëren door eerst een 

hoger bedrag en later een lager bedrag te ontvangen.  

De nieuwe factor is voordeliger. 

•  Partnerpensioen ruilen voor hoger   

 ouderdomspensioen. 

De nieuwe factor is minder voordelig. 
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• Pensioen eerder in laten gaan. De nieuwe factor hangt af van het aantal 

jaren dat de  werknemer eerder met 

pensioen gaat: 

1. Eén tot en met tien jaar eerder met 

pensioen gaan, is de nieuwe 

‘factor’ voordeliger.  

2. Vanaf 11 jaar eerder met pensioen 

gaan, is de nieuwe ‘factor’ minder 

voordelig.  

 

 
Informeer uw werknemers 

Op zwitserleven.nl vindt u het overzicht  ‘Uitruil en afkoop pensioenen’. Deze voorwaarden zijn onderdeel van 

het pensioenreglement van uw werknemers. Wilt u uw werknemers informeren over de nieuwe ‘factoren’? 

 

Meer informatie 

Heeft u vragen over deze brief? Neem dan contact op met uw adviseur. U kunt ook contact opnemen met uw 

contactpersoon van Zwitserleven <naam IAM> via telefoonnummer <Telnr IAM>. Of stuur een email naar 

<email IAM> 

 

Met vriendelijke groet,  

 
Hans Visser 

General Manager  

 

 

 

 


