
Welkom bij uw PensioenAvond



Programma

• AOW en pensioen? Een update.

• Wat kun u van Zwitserleven verwachten?

• Welke keuzemogelijkheden heeft u?

• Tot slot



Pensioen in Nederland

3 PIJLERS I. OVERHEID II. WERKGEVER III. PRIVE

Ouderdom AOW Oudedagspensioen Bruto/netto spaargeld

Overlijden ANW Partnerpensioen Overlijdensrisico-
verzekering

Arbeids-
ongeschiktheid

WIA Arbeidsongeschiktheids-
pensioen

Arbeidsongeschiktheids-
verzekering



AOW bedragen per 1-7-2021, inclusief vakantiegeld

Bruto per maand Bruto per jaar

Alleenstaand € 1.373 € 16.471

Samenwonend / gehuwd € 941 € 11.286

2 Samenwoners / gehuwden, beiden AOW € 1.881 € 22.572



Verschuiving AOW-leeftijd en gevolgen

Geboren op of na: AOW-leeftijd: AOW in:

1 september 1954 66 jaar en 4 maanden 2021

1 september 1955 66 jaar en 7 maanden 2022

1 juni 1956 66 jaar en 10 maanden 2023

1 maart 1557 67 jaar 2024

1 januari 1958 67 jaar (of hoger) 2025 of later



Eind- of Middelloonregeling: uw uitkering staat al vast..!!
De benodigde spaarpot en inleg worden jaarlijks bepaald.



Beschikbare Premieregeling: Uw premie-inleg staat vast..!!
De pensioenuitkeringen staan niet vast.



Pensioenakkoord 

Een toekomstbestendig pensioenstelsel waarin:

• AOW leeftijd minder snel stijgt. In 2024 naar 67 jaar

• Alleen nog beschikbare premieregelingen

• Definitieve invulling pas als wetgeving rond is

• Nabestaandenpensioen als % van het salaris

• Opname 10% kapitaal ineens, maar let op effecten voor b.v. 
huur- en zorgtoeslagen 



Vragen?



Pensioen komt dichterbij en nu….

• AOW Leeftijd en Pensioenrichtleeftijd

• Tijdslijn vanaf 62 jaar

• Wat kunt u van Zwitserleven verwachten

• Keuzemomenten



Pensioen-tijdslijn vanaf 62 jaar

62 65 67 68 72



Pensioen-tijdslijn vanaf 62 jaar

62 65 67 68 72

Pensioen-richtleeftijdAOW-leeftijd



Pensioen-tijdslijn vanaf 62 jaar

62 65 67 68 72

Pensioen-richtleeftijdAOW-leeftijd

polis polispolis polis



Pensioen-tijdslijn vanaf 62 jaar

62 65 67 68 72

Pensioen-richtleeftijdAOW-leeftijd

polis polis..?polispolis polis



Wat kunt u van Zwitserleven verwachten?

• Half jaar voor einde van uw pensioenverzekering of een half 

jaar voor uw AOW leeftijd ontvangt u bericht van ons

• Wilt u eerder pensioen dan uw AOW leeftijd? Informeer ons!



Pensioen kopen

Ga naar de website www.zwitserleven.nl/meerpensioen

http://www.zwitserleven.nl/meerpensioen


MijnZwitserleven en Uw Keuzes

• Keuze over de pensioendatum

• Keuze over de hoogte van uw pensioen

• Extra keuze bij een pensioenkapitaal



• Pensioen gaat eerder in.

• Uitkering wordt lager.

62 65

AOW

Pensioen
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1. Keuze over de pensioendatum

Pensioen
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• Pensioen gaat later in.

• Uitkering wordt hoger.
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AOW

Pensioen

65 70

AOW

1. Keuze over de pensioendatum

Pensioen
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• U werkt door (vaak minimaal 50%).

• Uw pensioen gaat deels in.

• Rest van het pensioen volgt op de pensioendatum.

1. Keuze over de pensioendatum

62 67

AOW

PensioenSalaris

Salaris

Pensioen



Vragen?



MijnZwitserleven en Uw Keuzes 

• Keuze over de pensioendatum

• Keuze over de hoogte van uw pensioen

• Extra keuze bij een pensioenkapitaal



• Gedurende een bepaalde periode een hoger pensioen.

• Maximaal 10 jaar vanaf uw pensioenleeftijd.

2. Keuzes over de hoogte van uw pensioen
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Pensioen
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Pensioen

67 7267



• In geval van stoppen voor 67.

• U ontvangt tot 67 nog geen AOW.

• Gaat ten laste van uw levenslange ouderdomspensioen.

2. Keuzes over de hoogte van uw pensioen

AOW

Pensioen

AOW

Pensioen

AOW-

compensatie

6764



• Een (verhoogd) partnerpensioen.

• Ouderdomspensioen wordt lager.

• Bijvoorbeeld als:

• Er geen partnerpensioen verzekerd is.

• Het partnerpensioen door echtscheiding verlaagd is.

2. Keuzes over de hoogte van uw pensioen
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Pensioen voor uzelf

67

Pensioen voor uzelf Pensioen voor 

uw partner



• Een hoger ouderdomspensioen.

• Partnerpensioen wordt lager.

• Bijvoorbeeld als:

• U alleenstaand bent.

• Als uw partner eigen inkomen/pensioen heeft.

2. Keuzes over de hoogte van uw pensioen
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MijnZwitserleven en Uw Keuzes

• Keuze over de pensioendatum

• Keuze over de hoogte van uw pensioen

• Extra keuze bij een pensioenkapitaal



Extra keuzes bij een pensioenkapitaal

• U koopt pensioen aan bij een Nederlandse 

pensioenverzekeraar.

• Vraag offertes op bij verschillende verzekeraars.

• Vergelijken loont.

• Let op de rente-stand.

• https://www.zwitserleven.nl/particulier/pensioen/pensioen-

kopen/

https://www.zwitserleven.nl/particulier/pensioen/pensioen-kopen/


Vragen?







Drie fasen van pensioen



Vragen?



MijnZwitserleven

• Planningsomgeving

• Uw verwachte pensioeninkomen





Wrap-up



Onze ondersteuning

• Neem voor een persoonlijk advies contact op met uw 

pensioenadviseur. 

• Neem contact met ons op als u vragen heeft.

Zwitserleven service & contact 

telefoon: 020-347 88 94




