Regel zelf uw pensioen
Hoeveel pensioen heeft u later eigenlijk? Is

6. Wat als u
overlijdt?

dat genoeg voor u? Wat kunt u doen als het
niet voldoende is? Deze checklist helpt u
op weg.

1. Eerst nu,
dan later

Maak eerst een financieel plaatje van uw huidige situatie. Pas dan
kunt u verder met de vraag of het straks wel genoeg is. Schrijf op wat
er binnen komt en wat u uitgeeft.
Hulpmiddelen hierbij zijn onder meer:
• Het online huishoudboekje. Hiermee stelt u een volledig financieel
profiel op, eventueel met spaardoelen.
• Berekent u uw financiële situatie liever gewoon op papier? Bestel
het handige kasboek van het Nibud.
• Bereken eens of u voldoende spaargeld achter de hand heeft. Doe
de bufferberekenaar.

2. Kijk in de
toekomst
3. Hoeveel
geeft u uit?
4. Hoeveel
krijgt u
binnen?

5. Is het niet
genoeg?

Bedenk hoe uw inkomsten en uitgaven na pensionering zullen
veranderen (kinderen gaan het huis uit, u zult misschien meer
medische hulp nodig hebben, enz).

Wilt u een idee krijgen van uw uitgavenpatroon na uw pensioen? Vul
het Persoonlijk Budgetadvies in en ga hierbij uit van de situatie na uw
pensionering, zoals geen reiskosten woon-werkverkeer, hogere
energiekosten omdat u vaker thuis bent, enz.
Kijk hoeveel u in totaal aan pensioen heeft opgebouwd op
mijnpensioenoverzicht.nl. Hier staan ook uw AOW-aanspraken bij.
Alleen inkomsten uit de extra pensioenverzekering of spaarrekening,
huis, erfenis, etc. moet u daar nog zelf bij optellen.
Vul vervolgens de rekentool Pensioenschijf van vijf in en u krijgt een
beeld. Bekijk of u misschien recht heeft of zult krijgen op een
tegemoetkoming.
Klopt de balans niet? Bekijk de volgende opties:
• Sparen. Hoe doet u dat handig?
• Een beleggingsverzekering sluiten. Heeft u er al een? Doe de
waardescan om te berekenen hoeveel deze oplevert.
• Een lijfrente sluiten. Is dat lonend in uw situatie? Bereken
hoeveel betaalde lijfrentepremie u maximaal mag aftrekken in uw
aangifte inkomstenbelasting met de Rekenhulp lijfrentepremies
van de belastingdienst.
• Maak een afspraak met uw financieel adviseur (of kies een goede
uit) om de mogelijkheden te bespreken.
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Bij IBM is er pensioen geregeld voor uw gezin als u overlijdt. Of uw
nabestaanden hier recht op hebben, hangt af van het moment waarop u
sterft; voor of na uw pensioendatum. Kijk op uw pensioenoverzicht voor de
bedragen in diverse situaties. Wat zijn de regels eigenlijk? Maak een
financiële planning voor uw nabestaandenpensioen.

7. Eerder met
pensioen

Wilt u eerder met pensioen? Gebruik de SPIN PensioenPlanner om alvast een
idee te krijgen van uw mogelijkheden. Controleer met de Rekenhulp van
Wijzer in geldzaken of u te maken krijgt met een AOW-gat en hoe u dit kunt
overbruggen.

8. Uw pensioen
inkopen

Heeft u een DC-kapitaal en overweegt u om met pensioen te gaan? Kijk dan
op bijvoorbeeld Pensioenkoers.nl of Grijzeharen.nl hoeveel pensioen u bij de
huidige markttarieven kunt inkopen. Dit is gratis. Wij raden u dit aan omdat
de tarieven aanzienlijk kunnen afwijken van de lange-termijnaannames die
wij in de Planner gebruiken en van de bedragen op uw pensioenoverzicht.
Dat komt omdat de rente snel kan stijgen of dalen.
Hoe zit dat? De verzekeraar waarbij u uw pensioen inkoopt, belegt uw
kapitaal. Als de rente laag staat, zal hij hierop minder rendement krijgen. U
ontvangt dan een lager pensioen. Bij een hoge rentestand geldt het
omgekeerde.

Bezig zijn met uw pensioen
Houd de stand van uw pensioen in de gaten. Dan weet u waar u straks
ongeveer op kunt rekenen en komt u niet voor verrassingen te staan.
• We sturen u elk jaar een pensioenoverzicht. Misschien een goed moment om uw jaarlijkse
pensioencheck te doen. Op uw overzicht staat hoeveel pensioen u straks ongeveer kunt
verwachten. Ook staat er op te lezen welk pensioen u bij ons opbouwt, een DB-pensioen
en/of een DC-kapitaal.

• De hoogte van uw opgebouwde pensioen kunt u ook tussentijds checken in de
PensioenPlanner op onze website.

• Bouwt u een DC-kapitaal op? Bekijk het jaarlijkse beleggingsoverzicht dat u van ons krijgt.

Hierop ziet u hoe uw kapitaal zich ontwikkelt. U belegt voor uw pensioen en kunt kiezen uit
drie verschillende beleggingsprofielen. In de Profielwijzer op onze website kunt u nagaan of
uw beleggingsprofiel (nog) bij u past.

• Bouwt u een DB-pensioen op? We proberen uw pensioen gedeeltelijk mee te laten stijgen
met de prijzen. Kijk op onze website of u een toeslag krijgt en hoe hoog deze is.

• Controleer of uw persoonlijke gegevens nog kloppen. Ze staan op uw pensioenoverzicht
onder ‘Op welke gegevens is uw pensioenoverzicht gebaseerd?’ Als er iets niet goed is,
horen we dat graag. Stuur ons een e-mail: spin@tkppensioen.nl.

• Belangrijke levensgebeurtenissen kunnen invloed hebben op de hoogte van uw pensioen.
Gaat u trouwen, samenwonen of scheiden? Krijgt u een andere baan of gaat u in het
buitenland wonen? Kijk voor meer informatie op onze website.

