Úw keuzemogelijkheden
Goed geregeld met pensioen gaan is het maken van keuzes die aansluiten op uw behoeften en uw
situatie. Het is daarom niet verstandig om uw pensioensituatie te vergelijken met die van een
ander en daarop uw keuzes te baseren. Aan de hand van dit informatieblad helpen wij u op weg
om zelf uw keuzes te kunnen maken. Uiteraard kunt u bij een erkende verzekeringsadviseur naar
advies op maat vragen.

Uitruil van partnerpensioen
U kunt uw ouderdomspensioen verhogen door uw partnerpensioen uit te ruilen voor extra
ouderdomspensioen. Uw partnerpensioen komt daarmee te vervallen. U krijgt er wel een hoger
ouderdomspensioen voor terug.
Uw pensioenregeling biedt u de mogelijkheid om het partnerpensioen geheel of gedeeltelijk uit te
ruilen. Indien u het partnerpensioen gedeeltelijk uitruilt vervalt dat gedeelte van het
partnerpensioen.
Om uw partnerpensioen te kunnen uitruilen dient u het formulier ‘uitruil pensioenrechten’ volledig
ingevuld en ondertekend naar ons toe te sturen. Ook uw partner dient het formulier te
ondertekenen. Hij/zij moet immers akkoord gaan met de uitruil.
Heeft u geen partner bij ons aangemeld? Dan zetten wij uw partnerpensioenrechten automatisch
om in extra ouderdomspensioen en vervallen uw partnerpensioen rechten. Wenst u alsnog een
partner aan te melden? Dan kunt u contact met ons opnemen over de procedure en de
voorwaarden.

Uitruil van ouderdomspensioen
U heeft tijdens uw deelname aan ons pensioenfonds een ouderdomspensioen en een
partnerpensioen opgebouwd. Indien het partnerpensioen minder dan 70% van het
ouderdomspensioen bedraagt, dan heeft u de mogelijkheid om een gedeelte van uw
ouderdomspensioen om te zetten in extra partnerpensioen.
Let op! U kunt het partnerpensioen maximaal aanvullen tot 70% van het ouderdomspensioen dat
na uitruil overblijft. Is het partnerpensioen momenteel minder dan 70% van het
ouderdomspensioen en overweegt u het partnerpensioen aan te vullen ten koste van uw
ouderdomspensioen? Dan kunt u ons verzoeken om een opgave te berekenen en naar u toe te
sturen.

Hoog/laag pensioen
U heeft bij ons pensioenfonds onder andere recht op een levenslang ouderdomspensioen. Deze
uitkering wordt alleen nog verhoogd door eventuele toeslagen. Mogelijk heeft u gedurende de
eerste periode na ingang van uw pensioen een grotere financiële behoefte. In dat geval kunt u
gebruik maken van hoog/laag pensioen. U krijgt dan gedurende een door u te bepalen periode
(maximaal tot de 70-jarige leeftijd) een hogere uitkering en daarna een lagere. De hogere
uitkering mag maximaal 33,33% hoger zijn dan de lagere uitkering.
Op het formulier ‘hoog/laag en laag/hoog’ kunt u aangeven of u gebruik wilt maken van hoog/laag
pensioen. Tevens kunt u op het formulier aangeven tot welke leeftijd wij de hogere uitkering
moeten uitkeren.
Let op! De hogere uitkering is tijdelijk en de lagere uitkering is levenslang. U dient daarmee
rekening te houden in uw financiële planning.
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Laag/hoog pensioen
Mogelijk heeft u gedurende de eerste periode ná uw pensionering een minder grote financiële
behoefte dan daarna, omdat u bijvoorbeeld gespaard heeft. Uw pensioenregeling biedt u de
mogelijkheid om uw uitkering van het levenslange ouderdomspensioen op te splitsen in een
tijdelijke lagere uitkering en een levenslange hogere uitkering daarna.
De lagere uitkering mag maximaal tot aan uw 70-jarige leeftijd duren en mag 33,33% lager zijn
dan de hogere uitkering.
Op het formulier ‘hoog/laag en laag/hoog’ kunt u aangeven of u gebruik wilt maken van hoog/laag
pensioen. Tevens kunt u op het formulier aangeven tot welke leeftijd wij de hogere uitkering
moeten uitkeren.

Uitstel van de pensioenleeftijd
Uw pensioenregeling bij ons pensioenfonds biedt u de mogelijkheid om later met pensioen te gaan
dan uw reguliere pensioenleeftijd. U stelt uw pensioenuitkering uit tot een latere leeftijd.
Let op! U kunt de ingang van uw pensioen bij ons pensioenfonds uiterlijk tot uw 67ste uitstellen.
Voor elk jaar dat uw pensioen wordt uitgesteld, wordt uw pensioenuitkering verhoogd. De kans dat
uw pensioenuitkering korter uitkeert is namelijk groter. Overweegt u uw pensioenuitkering uit te
stellen en heeft u dit al met uw werkgever besproken? Vraag dan een opgave van uw
pensioenrechten in geval van uitstel bij ons aan.
U kunt op het bijgesloten keuzeformulier uitstel aangeven wat uw nieuwe gewenste pensioendatum
is. Ook indien u uw pensioendatum niet wenst uit te stellen verzoeken wij u het formulier retour te
zenden. U kunt dan op het formulier aangeven dat u op de reguliere pensioendatum met pensioen
wenst te gaan.
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