Alles over pensioen op een rij
Pensioen lijkt voor veel mensen ver weg. Toch is pensioen dichterbij dan je denkt. Check
daarom hoe jouw pensioenzaken ervoor staan. We geven je zes tips. Wil je meer weten?
Kijk dan op onze overzichtspagina Regel je pensioen.

1. Bereken je AOW-leeftijd
In 2022 is de AOW-leeftijd 66 jaar en zeven maanden. In 2023 is dat 66 jaar en tien
maanden. In 2024, 2025 en 2026 is de AOW-leeftijd 67 jaar. Daarna kan de AOW-leeftijd
stijgen, omdat Nederlanders gemiddeld ouder worden.
Hieronder kun je je AOW-leeftijd berekenen. Voor de berekening houden we rekening met
de afspraken uit het Pensioenakkoord 2019.



Bereken je AOW-leeftijd
Link naar de website van Wijzer in geldzaken
https://www.wijzeringeldzaken.nl/rekenhulpen/rekenhulp-aow-leeftijd/

2. Kijk op Mijnpensioenoverzicht.nl
Op de website Mijnpensioenoverzicht.nl zie je hoeveel pensioen je hebt opgebouwd en
hoe hoog je AOW is. Verder verzamelt de site informatie van pensioenfondsen en
verzekeraars. Als je bij meerdere werkgevers hebt gewerkt, krijg je zo een volledig
overzicht van al je opgebouwde pensioenen.



Check hoeveel pensioen je hebt opgebouwd
Link naar de website MijnPensioenoverzicht.nl
https://www.mijnpensioenoverzicht.nl/

3. Hoeveel pensioen heb je nodig?
Hoe ziet je leven eruit na je pensionering? Wat ga je uitgeven? Heb je nog
een hypotheekschuld? Probeer je een beeld te vormen van je toekomstige leven en ga na
hoeveel je per maand denkt te besteden. Gebruik een digitaal huishoudboekje om te

berekenen hoe hoog je inkomen na je pensioen moet zijn.



Later goed geregeld? Check het nu!
Link naar een tool op de website van Wijzer in geldzaken
https://www.wijzeringeldzaken.nl/pensioen3daagse/Latergoedgeregeld/



Inkomsten en uitgaven na je pensioen op een rij met de Pensioenschijf-van-vijf
Link naar de website van Wijzer in geldzaken
https://www.wijzeringeldzaken.nl/pensioen3daagse/pensioen-3daagse/pensioenschijf-vanvijf/



Kies een huishoudboekje
Link naar de website van Wijzer in geldzaken
https://www.wijzeringeldzaken.nl/huishoudboekjes/

4. Neem zo nodig extra maatregelen
Als je weet hoe hoog je pensioen is, kun je beter inschatten of dit voldoende is om straks
het leven te leiden dat je graag zou willen. Als het nodig is kun je zelf maatregelen nemen.
Bijvoorbeeld door extra geld opzij te zetten of je hypotheek (versneld) af te lossen.



7 manieren om je pensioen aan te vullen
Link naar de website van Wijzer in geldzaken
https://www.wijzeringeldzaken.nl/regel-je-pensioen/wat-kun-je-zelf-doen/

5. Kijk wat er is voor je nabestaanden als jij overlijdt
Als je pensioen opbouwt bij een pensioenfonds of verzekeraar, is er vaak ook een
nabestaandenpensioen geregeld. Als jij overlijdt hebben jouw nabestaanden recht op een
uitkering. Controleer of dit andersom ook geldt. Als je niet getrouwd bent, check dan ook of
je de naam van je partner hebt doorgegeven aan je pensioenuitvoerder.



Meer informatie over het nabestaandenpensioen
Link naar de website van Wijzer in geldzaken
https://www.wijzeringeldzaken.nl/regel-je-pensioen/nabestaandenpensioen/

6. Verandert je persoonlijke situatie? Bekijk de gevolgen
Als je persoonlijke situatie verandert, heeft dat vaak gevolgen voor je pensioen. Denk
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daarbij aan samenwonen of trouwen, het krijgen van kinderen, of het veranderen van
baan. Ook als je uit elkaar gaat of je baan verliest, heeft dat gevolgen voor je pensioen.
Vraag aan je werkgever of pensioenuitvoerder wat deze veranderingen betekenen voor je
pensioen.

Overige onderwerpen
Zo zit het met nabestaandenpensioen!
Zzp'er en nabestaandenpensioen
Hoe flexibel is jouw pensioen?
Zorg goed voor elkaar: Geldzaken voor nabestaanden
Wat moet je regelen voor je nabestaanden als je gaat samenwonen?

Actueel
Nieuw op MijnPensioenoverzicht.nl: Vooruitblik
Zes vragen over de AOW-leeftijd en de AOW-tool van Wijzer in geldzaken
Veranderingen rond je energierekening in 2022
Heb ik recht op een aanvullende beurs?
Dit verandert er in 2022 als je woningbezitter bent

