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Als uw werknemer ouder wordt en de pensioenleeftijd nadert, heeft hij vaak allerlei vragen: wanneer kan ik met

pensioen, hoeveel pensioen krijg ik precies en wat zijn mijn keuzemogelijkheden?  Als werkgever kunt u uw

werknemer een helpende hand bieden bij de voorbereiding op het pensioen.

Help bij inzicht krijgen in de ingangsdatum van het pensioen

Veel mensen weten niet precies wanneer ze met pensioen kunnen gaan. Dat komt (ook) doordat er de

afgelopen jaren veel is veranderd.

 Toon meer informatie
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Geef overzicht van de keuzes binnen uw pensioenregeling

De meeste pensioenregelingen bieden verschillende mogelijkheden. Elke keuze heeft gevolgen voor de

hoogte van het pensioen. Hieronder volgen de meest gangbare mogelijkheden:

 Toon meer informatie
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Zicht op toekomstige inkomsten en uitgaven

Veel mensen vinden het lastig om een compleet beeld te krijgen van hun inkomsten en uitgaven na de

pensioendatum. Met onderstaande tips en tools kunt u uw werknemer op weg helpen.

 Toon meer informatie
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Wijs op de gevolgen van een eventuele scheiding in het verleden

Is uw werknemer in het verleden gescheiden? Dan heeft dat gevolgen voor het ouderdomspensioen en

het partnerpensioen. Mogelijk gaat een deel van het ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen

naar de ex-partner. Dit is ook afhankelijk van de afspraken die bij de scheiding zijn gemaakt. Uw

werknemer kan aan de pensioenuitvoerder vragen hoeveel ouderdomspensioen hij ontvangt en welk deel

van het ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen voor zijn ex-partner is.
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Meer handige informatie over pensioen

Bij veel levensgebeurtenissen zijn er gevolgen voor het pensioen. Op Nu iets doen aan je pensioen.nl

kan uw werknemer per gebeurtenis zien wat de gevolgen zijn.

Wilt u alvast informatie delen over het nieuwe pensioenstelsel? Kijk dan op werkenaanonspensioen.nl.

Meer over het traject naar het nieuwe stelsel vindt u op de werkgeverswebsite Het nieuwe pensioen.
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Lees voor

https://www.financieelfittewerknemers.nl/
https://www.financieelfittewerknemers.nl/Gebeurtenissen/
https://www.financieelfittewerknemers.nl/Gebeurtenissen/Scheiden/
https://nuietsdoenaanjepensioen.nl/
https://www.werkenaanonspensioen.nl/toolbox
https://www.ondernemen.nl/hetnieuwepensioen
https://app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=10218&lang=nl_nl&voice=Ilse&readclass=readspeaker_toread&url=https%3A//www.financieelfittewerknemers.nl/.publisher/preview/nqjwOH24RAY7PxU6ATwkJBDUav8biHt7uxmjgZqtZMegRpbfW5qvVQAcIl6ymEhEbb9Ru--KK1NLA3O_XCUb4O_6gd8A8FYg__rclHtNc3KkdYtbhQDT5WSo_QLU_TfdZZBOw7bnyH2GWL_AkEZuj7n5y7V-FrNR


Deel deze informatie met anderen:

 Download als PDF

Financieel fitte werknemers is een project van platform Wijzer in geldzaken (initiatief van het ministerie van Financiën). Ons doel

is om werkgevers te stimuleren geldzaken op de werkvloer bespreekbaar te maken en werknemers met geldzorgen een

helpende hand te geven.
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