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Eerst een hoger of een lager bedrag

6

Ruilen ouderdomspensioen
en partnerpensioen

Meer informatie
Als u meer wilt lezen over het aanpassen van uw pensioen aan uw
wensen of een persoonlijke vraag wilt stellen, kunt u terecht op internet
of bij de klantenservice.

In principe krijgt u vanaf uw 65ste elke maand hetzelfde bedrag aan
ouderdomspensioen. Maar het kan ook anders. De eerste tijd een
hoger bedrag ontvangen bijvoorbeeld. Misschien wilt u kort na uw
65ste wel gaan reizen of uw hobby weer intensief oppakken. Dan kan
wat extra geld van pas komen.

U heeft recht op ouderdomspensioen, uw eventuele partner op partnerpensioen. Het partnerpensioen is pensioen voor uw partner als u overlijdt.
Heeft u geen partner of bouwt uw partner zelf een goed pensioen op? Dan
kunt u het partnerpensioen inruilen voor een hoger ouderdomspensioen voor
uzelf. Hiermee moet uw partner wel instemmen.

Informatie op internet

U kunt er ook voor kiezen om vanaf uw 65ste te starten met een lager
pensioen. Bijvoorbeeld omdat uw partner nog een salaris krijgt.
U ontvangt dan later een hoger pensioen.

Andersom kan ook. U ruilt dan een deel van uw ouderdomspensioen in voor
een hoger partnerpensioen. Uw eigen ouderdomspensioen wordt dan lager,
maar uw partner krijgt een hoger pensioen als u overlijdt.

Contact met de klantenservice

Eerst een hoger of lager ouderdomspensioen ontvangen kan tot
uiterlijk uw 75ste. Daarna wordt uw pensioen aangepast.

!

Zes maanden voordat u 65 wordt, krijgt u een brief.
Hierin staat wat de mogelijkheden zijn en wat u moet doen
om er gebruik van te maken. Laat u uw pensioen voor uw
65ste ingaan? Dan maakt u uw keuze op het moment dat u
uw pensioen aanvraagt.

!

Zes maanden voordat u 65 wordt, krijgt u een brief. Daarin staat
wat de mogelijkheden zijn. Op dat moment kunt u kiezen voor het
ruilen van pensioen. Laat u uw ouderdomspensioen vóór uw 65ste
ingaan? Dan maakt u deze keuze op het moment dat u dit
vervroegd pensioen aanvraagt.

www.pfzw.nl/stoppenmetwerken: hier vindt u meer informatie over de
keuzemogelijkheden uit deze folder.
www.pfzw.nl/mijnpfzw: hier rekent u uit wat uw pensioenwensen
betekenen voor de hoogte van uw pensioen.

Heeft u vragen over de keuzemogelijkheden voor uw pensioen?
Neem contact op met de klantenservice via (030) 277 55 77
of www.pfzw.nl/info. De klantenservice is bereikbaar op werkdagen
van 8.00 tot 18.00 uur.

Uw
PENSIOEN?
Daar beslist u
zelf over mee!

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) verzekert (oud-)werknemers in de
sector zorg en welzijn van een goed pensioenpakket. Premie inbrengen in
combinatie met een uitgekiend beleggingsbeleid, maakt het mogelijk u
dit pakket te bieden tegen een zo laag mogelijke prijs. Het bestuur van
het pensioenfonds bestaat uit onder andere werknemers- en werkgeversorganisaties. Zij behartigen uw belangen.

Wilt u meer informatie over uw pensioen?
Stel direct uw vraag op www.pfzw.nl/info
of bel de klantenservice tijdens kantooruren (030) 277 55 77.
Pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft de uitvoering van de pensioenregeling uitbesteed aan PGGM.

020-B-0004-1301

Bij PFZW kunt u recht hebben op:
• ouderdomspensioen
• partnerpensioen voor uw partner
• wezenpensioen voor uw kinderen jonger dan 21 jaar
• arbeidsongeschiktheidspensioen
• premievrije pensioenopbouw

In deze folder leest u hoe u uw pensioen
kunt aanpassen aan uw wensen.

Pensioenfonds Zorg en Welzijn
Noordweg Noord 150
Postbus 117, 3700 AC Zeist
pfzw.nl
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Met pensioen vóór uw 65ste

Een volle maand na de dag waarop u 65(1) jaar wordt, krijgt u een AOWpensioen van de overheid. Deze kunt u niet eerder of later laten ingaan.
Met het pensioen van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) kan dat wel.

Voordat u met pensioen
gaat valt er heel wat
te kiezen
Uw pensioenregeling is flexibel. En daar kunt u
uw voordeel mee doen. Want voordat u met
pensioen gaat, kunt u kiezen. Bijvoorbeeld om:
• op uw 65ste te stoppen met werken,
of juist eerder of later
• gedeeltelijk met pensioen te gaan
en gedeeltelijk te blijven werken
• ouderdomspensioen in te ruilen zodat het
partnerpensioen hoger wordt, of andersom
• eerst een hoger ouderdomspensioen te
ontvangen en daarna lager, of andersom.
Elke maand een gelijk bedrag kan ook
In deze folder nemen we uw keuzemogelijkheden
met u door. Let op: sommige keuzes moet u
tijdig maken.

Wilt u vóór uw 65ste stoppen met werken? Dan kunt u uw ouderdomspensioen al geheel of gedeeltelijk opnemen. Dat betekent wel dat u uw
pensioen over een langere periode spreidt. Uw maandelijkse pensioen wordt
daardoor lager.

!

Heeft u naast uw ouderdomspensioen ook flex-pensioen
opgebouwd? Dan krijgt u zes maanden voor uw 60ste een brief
van ons. Daarin staat dat wij uw flex-pensioen omzetten naar
ouderdomspensioen. Hierdoor wordt uw ouderdomspensioen hoger.
Als u eerder wilt stoppen kunt u het (hogere) ouderdomspensioen
al vóór uw 65ste opnemen.

3

Met pensioen op uw 65ste

De standaard pensioenleeftijd is 65 jaar. Als u niet aangeeft dat u eerder
of later wilt stoppen, gaat uw ouderdomspensioen in op de eerste dag van de
maand waarin u 65 wordt. Een volle maand na de dag waarop u 65(1) wordt,
krijgt u een AOW-pensioen van de overheid.

!

Zes maanden voor uw 65ste krijgt u een brief en een aanvraagformulier. Als u dat formulier volledig invult en naar ons opstuurt,
regelen wij dat u uw ouderdomspensioen op tijd ontvangt.

Wilt u vóór uw 65ste stoppen met werken?
Neem dan zelf tijdig contact met ons op!

Met pensioen na uw 65ste

U kunt stoppen met werken op uw 65ste, maar dat hoeft niet.
Als u na uw 65ste blijft doorwerken, kunt u uw ouderdomspensioen later
laten ingaan. Dat kan tot uiterlijk uw 70ste. Als uw ouderdomspensioen
later ingaat, is het maandelijkse bedrag hoger. Dat komt doordat u het
pensioen over een kortere periode verspreidt.
Na uw 65ste bouwt u geen ouderdomspensioen meer op, ook niet als u
blijft doorwerken. Let wel: uw ouderdomspensioen kunt u later laten
ingaan, uw AOW niet.

!

Zes maanden voor uw 65ste krijgt u een brief en een
aanvraagformulier. Op dat formulier kunt u aangeven dat u
uw ouderdomspensioen wilt uitstellen. Doorwerken na
uw 65ste bespreekt u vanzelfsprekend met uw werkgever.

Belangrijke momenten voor uw pensioen:
Nu:
• Informatiebrief
‘Uw Pensioenwensen’

Op 59½ krijgt u:
• Informatiebrief
‘Keuzemogelijkheden’

Nu

60
Pensioen (gedeeltelijk) eerder laten ingaan

De informatie in deze folder is beknopt en vooral bedoeld om u een
indruk te geven van wat er mogelijk is. Uitgebreidere informatie vindt u op:
www.pfzw.nl/stoppenmetwerken.
Heeft u vragen over uw pensioenmogelijkheden? Neem dan contact op
met de Klantenservice via: (030) 277 55 77 of www.pfzw.nl/info.

Op 64½ krijgt u:
Keuzebrief ‘Ouderdomspensioen’

65
65:
• Ingangsdatum
AOW(1)
• Einde opbouw
pensioen

70
Pensioen (later)
laten ingaan

70:
• Uiterste leeftijd
ingaan pensioen
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Gedeeltelijk met pensioen en
gedeeltelijk werken

U kunt ervoor kiezen om vanaf een bepaald moment tussen uw 55ste
en 70ste gedeeltelijk te blijven werken en gedeeltelijk met pensioen te
gaan. U kunt voor uw ‘gedeeltelijke pensionering’ uw ouderdomspensioen gebruiken. U laat dan uw ouderdomspensioen gedeeltelijk
eerder ingaan en daarmee vult u uw inkomen aan.

!

Gaat u voor uw 65ste gedeeltelijk met pensioen? Dan geldt
dezelfde procedure als bij 1. Met pensioen vóór uw 65ste.
Blijft u na uw 65ste nog gedeeltelijk doorwerken? Dan geldt
dezelfde procedure als bij 3. Met pensioen na uw 65ste.

(1) De AOW-leeftijd gaat in de toekomst nog verder omhoog.
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