
 
 
Hoe is uw pensioen geregeld? 
 

 
 

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl. 

Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen pensioenregeling. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in 
onze netto pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Pensioen 1-2-3 
bevat geen persoonlijke informatie over pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijks Uniform Pensioenoverzicht (UPO). 
 
Wat vindt u in laag 1, 2 en 3? 
Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw netto 
pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 
juridische en beleidsmatige informatie van Pensioenfonds Pon. U kunt laag 1 en 3 vinden op 
www.pensioenfondspon.com. 

 
Wat krijgt u in onze netto pensioenregeling? 

 

Ouderdomspensioen 
Als u heeft gekozen voor volledige deelname in de netto pensioenregeling, dan bouwt u netto 
ouderdomspensioen op. Het ouderdomspensioen ontvangt u als u 68 jaar wordt. Ouderdomspensioen is, 
samen met de AOW, uw maandelijkse inkomen als u met pensioen gaat. U krijgt dit pensioen zolang u 
leeft. Het netto ouderdomspensioen is hierop een aanvulling. Als u ervoor heeft gekozen om alleen 
partner- en wezen pensioen te verzekeren, bouwt u geen netto ouderdomspensioen op. 
 
Hoe hoog het netto ouderdomspensioen is, kunnen wij nu niet zeggen. Dit hangt af van de hoogte van uw 
opgebouwde beleggingswaarde op uw pensioendatum en het tarief dat wordt gehanteerd bij de aankoop 
van uw netto pensioen. U vindt een indicatie op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO).  
 
De netto pensioenregeling waaraan u meedoet, noemen we een premieovereenkomst. De hoogte van de 
beleggingswaarde hangt af van de hoogte van uw ingelegde premie, de regels uit uw pensioenreglement 
en de rendementen op uw beleggingen. 

 

Partner- en wezenpensioen 
Zolang u deelnemer bent aan de netto pensioenregeling bij Pensioenfonds Pon, is er voor uw partner een 
netto partnerpensioen en voor uw kinderen een netto wezenpensioen geregeld. Uw partner krijgt netto 
partnerpensioen uitbetaald na uw overlijden zolang uw partner leeft. Elk kind krijgt wezenpensioen tot hij 
of zij 18 jaar is. Zolang het kind op school zit of studeert, krijgt het kind wezenpensioen uiterlijk tot hij of 
zij 27 jaar is. Deze netto pensioenen zijn een aanvulling op het partner- en wezenpensioen dat wordt 
ontvangen uit de basispensioenregeling. 
 
Uw partner krijgt ook netto partnerpensioen als u overlijdt nadat u met pensioen bent gegaan. U gebruikt 
daarvoor een deel van uw opgebouwde beleggingswaarde. Hiermee koopt u een netto partnerpensioen. 
Uw partner krijgt dit pensioen na uw overlijden zolang uw partner leeft. Hoe hoog dat netto 
partnerpensioen is, kunnen wij nu niet zeggen. U vindt een indicatie op uw Uniform Pensioenoverzicht 
(UPO). Wilt u geen netto partnerpensioen? Dan kunt u ervoor kiezen om hier van af te zien. Uw netto 
ouderdomspensioen wordt dan hoger. U heeft immers een groter deel van uw beleggingswaarde over 
voor een netto ouderdomspensioen. Deze keuze maakt u als u met pensioen gaat.  
 
Het is belangrijk om te weten dat uw partner en kinderen een gedeeltelijk netto pensioen ontvangen als u 
komt te overlijden nadat u uit dienst bent gegaan. Hoeveel uw partner krijgt en uw kind(eren) 
krijg(t)(en) bij uw overlijden vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). In laag 3 van Pensioen  
1-2-3 leest u welke elementen de hoogte van het partner- en wezenpensioen bepalen. 
 
Als u overlijdt, heeft uw partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de Sociale 
Verzekeringsbank: de Anw-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner moet dan een of 
meer minderjarige kinderen te verzorgen hebben of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Meer informatie 
hierover kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl. 
 
Voldoet uw partner niet aan de voorwaarden en is er geen recht op een (volledige) uitkering van de 
Sociale Verzekeringsbank, dan verzorgt de Anw-hiaat pensioenregeling van Pensioenfonds Pon een 
uitkering. Klik hier voor meer informatie over de Anw-hiaat pensioenregeling. 

 Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid 
Als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent, heeft u recht op (gedeeltelijke) voortzetting van uw 
netto pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog (gedeeltelijk) premie voor betaalt. Deze premievrije 
pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Meer informatie hierover vindt 
u hier. 

https://pensioenfondspon.com/
https://www.svb.nl/nl/anw/
https://pensioenfondspon.com/anw-hiaat-pensioenregeling/
https://pensioenfondspon.com/situatie/arbeidsongeschikt/
https://www.mijnpensioenoverzicht.nl/
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Pensioenreglement 
Wilt u precies weten wat onze netto pensioenregeling u biedt? Voor gedetailleerde informatie, verwijzen 
wij u naar het pensioenreglement. 

 
Wat krijgt u in onze netto pensioenregeling niet? 

 

Als u overlijdt terwijl u niet meer in dienst bent, is er een gedeeltelijk partner- en 
wezenpensioen 
Als u uit dienst bent getreden en u komt te overlijden voor uw pensioendatum, dan komt de 
beleggingswaarde beschikbaar die op moment van overlijden is opgebouwd. Hiermee moet een netto 
partnerpensioen en/of netto wezenpensioen worden aangekocht. 
 
Op de pensioendatum is het mogelijk om een deel van de opgebouwde beleggingswaarde te gebruiken 
voor een netto partnerpensioen. Dat betekent wel dat uw netto ouderdomspensioen lager wordt. U 
gebruikt immers een deel van de opgebouwde beleggingswaarde voor een partnerpensioen. De keuze om 
een deel van de beleggingswaarde te gebruiken voor een partnerpensioen, kunt u maken wanneer u met 
pensioen gaat. Kijk daarvoor ook onder de kop ‘Welke keuzes heeft u zelf?’. 

 

Er is geen arbeidsongeschiktheidspensioen 
Uw netto pensioenregeling voorziet niet in een arbeidsongeschiktheidspensioen. Als u arbeidsongeschikt 
wordt, is er dus in aanvulling op de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (IVA/WIA) geen recht op 
een arbeidsongeschiktheidspensioen. Via uw werkgever bent u waarschijnlijk wel verzekerd voor 
arbeidsongeschiktheid. Raadpleeg hiervoor de personeelsgids. 

 
Hoe bouwt u pensioen op? 

 

U bouwt op drie manieren pensioen op: 
 
A. AOW: Dit pensioen krijgt u van de Sociale Verzekeringsbank 
De AOW is het wettelijke pensioen van de Sociale Verzekeringsbank. U bouwt in 50 jaar AOW op. U bouwt 
alleen AOW op als u in Nederland woont en/of werkt. Op welke leeftijd u AOW krijgt, hangt af van uw 
geboortedatum. De AOW-leeftijd stijgt namelijk de komende jaren. Ook de hoogte van de AOW is niet 
voor iedereen gelijk. De AOW-bedragen worden ieder jaar aangepast. Informatie over de AOW en uw 
AOW-leeftijd vindt u op www.svb.nl. 
 
Let op: Heeft u niet altijd in Nederland gewoond en gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen. 
 
B. Het pensioen dat u via uw werkgever opbouwt 
Hoeveel pensioen u opbouwt via de pensioenregelingen van uw werkgever, ziet u op uw Uniform 
Pensioenoverzicht (UPO’s). Dit krijgt u ieder jaar van ons. Dit Pensioen 1-2-3 gaat over het netto 
pensioen dat u opbouwt bij Pensioenfonds Pon.  
 
Wilt u een overzicht van de pensioenen die u heeft opgebouwd? Kijk dan op 
www.mijnpensioenoverzicht.nl. 
 
C. De pensioenaanvulling waar u zelf voor zorgt 
U kunt zelf een aanvulling regelen op uw AOW en het pensioen dat u opbouwt via uw werkgever. Er zijn 
verschillende manieren om uw pensioen aan te vullen. Bijvoorbeeld via banksparen of door een 
verzekering – zoals een lijfrente – af te sluiten of door in uw pensioenregeling extra pensioen op te 
bouwen. Of u dat nodig vindt, hangt af van uw financiële en persoonlijke situatie. Een financieel adviseur 
kan u helpen bij het maken van keuzes. U kunt ook kijken naar de Pensioenschijf-van-vijf op de website 
van het Nibud www.nibud.nl. 

 

U bouwt pensioen op in een netto premieovereenkomst 
Ieder kwartaal wordt uw netto premie gestort op uw Mijn Pensioenrekening bij NN Investment Partners. 
De premies worden voor u belegd en vormen een beleggingswaarde. Met de opgebouwde 
beleggingswaarde koopt u op uw pensioendatum een ouderdoms- en/of partnerpensioen. Dit noemen wij 
een beschikbare premieregeling.  
 
Wij beleggen het geld dat op uw Mijn Pensioenrekening staat. Bent u bijna 68 jaar? Dan kunt u weinig 
risico lopen met uw pensioen. Wij beleggen daarom steeds minder risicovol als uw pensioendatum 
dichterbij komt. Dit noemen wij beleggen volgens LifeCycle. Standaard wordt uw beschikbare premie 
belegd volgens de neutrale LifeCycle Mix. Wilt u kiezen voor een andere LifeCycle Mix? Dan is het 
belangrijk dat wij weten hoeveel risico u wilt lopen met uw beleggingen. Daarom vragen wij u een aantal 
vragen te beantwoorden. Hiermee bepalen wij uw risicoprofiel. U leest meer over de 
beleggingsmogelijkheden op mijnpensioen.nnip.com.  

 

Pensioengrondslag 
Uw beschikbare premie wordt vastgesteld over uw salaris boven € 114.866,00 (2022). Het salaris dat 
meetelt voor pensioenopbouw is het pensioengevend salaris. Het pensioengevend salaris bestaat uit 

https://www.svb.nl/nl/aow
http://www.mijnpensioenoverzicht.nl/
https://pensioenfondspon.com/pon-data/uploads/2021/03/08a5.-2021-03-01-Pensioenreglement-Netto-Pensioen-Pfds-Pon-2021-def.pdf
https://www.nibud.nl/consumenten/schijf-van-vijf/
https://mijnpensioen.nnip.com/
https://www.mijnpensioenoverzicht.nl/
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 dezelfde bestanddelen als in de basispensioenregeling. U vindt de hoogte van uw pensioengevend salaris 
op uw pensioenoverzicht (UPO).  
 
Het deel van uw loon tot € 114.866,00 is het ‘drempelbedrag’. De beschikbare premie is een percentage 
van uw pensioengevend salaris min het drempelbedrag. Het drempelbedrag is inclusief de premie voor 
netto partner- en netto wezenpensioen. Het percentage hangt af van uw leeftijd. In de tabel kunt u zien 
welk percentage wij gebruiken bij uw leeftijd. Met dit percentage berekenen wij uw premie. 
 

Uw leeftijd Ouderdomspensioen, 
partner- en wezenpensioen 

Partner- en 
wezenpensioen 

15 – 19 4,4% 1,3% 
20 – 24 5,1% 1,6% 
25 – 29 6,0% 1,8% 
30 – 34 6,8% 2,0% 
35 – 39 7,8% 2,2% 
40 – 44 9,0% 2,4% 
45 – 49 10,3% 2,8% 
50 – 54 12,0% 3,1% 
55 – 59 13,7% 3,4% 
60 – 64 15,7% 3,5% 
65 – 67 17,5% 3,4% 

 
Voorbeeldberekening 
Stel: Uw pensioengevend salaris is € 130.000,00 per jaar. De maximum salarisgrens in de 
basispensioenregeling is € 114.866,00. U heeft gekozen voor volledige deelname aan de netto 
pensioenregeling. U bouwt dus ouderdomspensioen, partner- en wezenpensioen op.  
 
Op 1 januari is uw leeftijd 38 jaar. In de tabel leest u het percentage dat hoort bij uw leeftijd: 7,8%. 
 
De netto premie voor volledige deelname aan de netto pensioenregeling is: 
(€ 130.000,00 -/- € 114.866,00) x 7,8% = € 1.180,45 per jaar.  
Per maand is dit netto € 98,37. 

 

U betaalt elke maand premie voor uw netto pensioenregeling 
De benodigde premie wordt betaald uit de netto pensioencompensatie en uw eigen netto 
werknemersbijdrage. De netto premie die u betaalt, vindt u op uw loonstrook. 
 

 
Welke keuzes heeft u zelf? 

 

Waardeoverdracht 
Als u van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat, kunt u ervoor kiezen 
om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. Dat noemen wij waardeoverdracht. De nieuwe 
pensioenuitvoerder moet hiervoor wel een netto pensioenregeling aanbieden. 
 
U vraagt een waardeoverdracht aan bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Laat u hier vooraf goed over 
informeren. Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen staan bij 
Pensioenfonds Pon en wordt de beleggingswaarde belegd volgens de LifeCycle Mix die u heeft gekozen. U 
blijft jaarlijks beheerkosten betalen. Op de pensioendatum wordt het pensioen door Pensioenfonds Pon 
aan u uitbetaald. 

 

Een hoger partnerpensioen aankopen waardoor uw ouderdomspensioen lager is 
Als u met pensioen gaat en er is onvoldoende partnerpensioen voor uw partner wanneer u overlijdt, dan 
kunt u een groter deel van uw opgebouwde beleggingswaarde gebruiken voor een hoger netto 
partnerpensioen. U krijgt dan een lager netto ouderdomspensioen.  
 
Let op: Dit is een eenmalige keuze op het moment dat u met pensioen gaat! Als u eenmaal gekozen 
heeft om een hoger netto partnerpensioen aan te kopen, dan kan het niet meer ongedaan worden 
gemaakt. Meer informatie over het aankopen van partnerpensioen is te vinden in het pensioenreglement. 

 

Een lager partnerpensioen aankopen waardoor uw ouderdomspensioen hoger is 
Op pensioendatum kunt u met uw opgebouwde beleggingswaarde een netto ouderdomspensioen en een 
netto partnerpensioen aankopen. Er kunnen redenen zijn waarom u geen partnerpensioen wilt aankopen 
of een lager partnerpensioen wilt. Misschien heeft uw partner zelf een goed pensioen of misschien heeft u 
geen partner (meer). Uw netto ouderdomspensioen wordt hierdoor hoger. Deze keuze maakt u als u met 
pensioen gaat.  
 
Let op: Dit is een eenmalige keuze op het moment dat u met pensioen gaat! Als u eenmaal gekozen 
heeft om geen netto partnerpensioen aan te kopen, dan kan het niet meer ongedaan gemaakt worden. 
Als u wél een partner heeft moet hij/zij het wel eens zijn met deze keuze. Meer informatie hierover is te 
vinden in het pensioenreglement. 

https://www.mijnpensioenoverzicht.nl/
https://pensioenfondspon.com/pon-data/uploads/2021/03/08a5.-2021-03-01-Pensioenreglement-Netto-Pensioen-Pfds-Pon-2021-def.pdf
https://pensioenfondspon.com/pon-data/uploads/2021/03/08a5.-2021-03-01-Pensioenreglement-Netto-Pensioen-Pfds-Pon-2021-def.pdf
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Pensioen vervroegen of uitstellen 
In plaats van met pensioen te gaan op uw 68e, kunt u er voor kiezen om langer door te werken. Als u dat 
wilt, kan het uitbetalen van het ouderdomspensioen worden uitgesteld totdat u echt met pensioen gaat. 
Als u later met pensioen gaat, wordt uw opgebouwde beleggingswaarde langer belegd. Kijk voor meer 
informatie over uitstel van uw pensioendatum in het pensioenreglement. 
  
U kunt er ook voor kiezen om uw pensioen eerder in te laten gaan dan op uw 68e jaar. Dat betekent wel 
dat uw ouderdomspensioen lager wordt. Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. De 
pensioenopbouw stopt eerder en het ouderdomspensioen wordt verlaagd. U moet er ook rekening mee 
houden dat de AOW wellicht later ingaat dan uw vervroegde pensioen. Kijk op www.svb.nl om te zien 
wanneer uw AOW ingaat. 
 
Als u eerder met pensioen wilt gaan, dan moet u dit minimaal drie maanden voor de gewenste datum 
schriftelijk melden aan Pensioenfonds Pon. 
 
Let op: Als u eerder of later met pensioen gaat, geldt dat voor de basispensioenregeling én de netto 
pensioenregeling. 

 

Beginnen met een hoger of lager pensioen 
U kunt de keuze maken om eerst een paar jaar een hoger ouderdomspensioen te ontvangen en daarna 
een lager ouderdomspensioen. Vanaf dat tweede moment is uw ouderdomspensioen lager dan op uw 
Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat. 
 
U kunt ook de keuze maken om eerst een paar jaar een lager ouderdomspensioen te ontvangen en 
daarna een hoger ouderdomspensioen. Vanaf dat tweede moment heeft u bij deze keuze een hoger 
ouderdomspensioen dan op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat. 
 
Let op: Dit is een eenmalige keuze op het moment dat u met pensioen gaat, deze keuze geldt voor de 
basispensioenregeling én de netto pensioenregeling. Als u hier eenmaal voor gekozen heeft, kan het niet 
meer ongedaan worden gemaakt. 

 

Deeltijd pensioen 
In de pensioenregeling is het mogelijk om voor uw pensioendatum gedeeltelijk minder te gaan werken. 
Voor het gedeelte dat u niet meer werkt, kunt u uw pensioen in laten gaan. Het pensioen vanaf 68 jaar 
wordt hierdoor lager. Ook het partnerpensioen dat uw partner ontvangt na uw overlijden wordt lager.  
 
Let op: U maakt eenmalig de keuze voor het percentage deeltijdpensioen dat u ontvangt, deze keuze 
geldt voor de basispensioenregeling én de netto pensioenregeling. Als u eenmaal een keuze heeft 
gemaakt, is het niet mogelijk om het percentage te wijzigen. 

 

Extra pensioen opbouwen 
Bij Pensioenfonds Pon is het mogelijk om, naast uw verplichte pensioenopbouw, vrijwillig extra pensioen 
op te bouwen. De extra pensioenpremie wordt, net als de premie voor de verplichte pensioenopbouw, via 
uw werkgever op uw salaris ingehouden. Uw werkgever draagt de premie af aan het pensioenfonds. Er is 
geen minimumbedrag. Er is wel een fiscaal maximum. Meer informatie hierover vindt u hier. 
 
Als u meer informatie wilt over de mogelijkheden om vrijwillig extra pensioen op te bouwen, dan kunt u 
terecht bij Pensioenfonds Pon. 

 

Beleggingskeuze 
Wij beleggen uw beschikbare premie standaard volgens een LifeCycle Mix voor u. Er zijn drie 
verschillende varianten van de LifeCycle Mix: defensief, neutraal en offensief. Standaard wordt uw 
beschikbare premie belegd volgens de neutrale LifeCycle Mix. Komt uw pensioendatum 
dichterbij, dan wordt er automatisch minder risicovol belegd. Wilt u kiezen voor een andere LifeCycle Mix? 
Dan is het belangrijk dat wij weten hoeveel risico u wilt lopen met uw beleggingen. U beantwoordt een 
aantal vragen om uw risicoprofiel vast te stellen. Meer informatie hierover vindt u op de website van Mijn 
Pensioen mijnpensioen.nnip.com. 
 
Let op: Zelf beleggen is niet mogelijk. U moet een keuze maken tussen de LifeCycle-varianten. 

 Keuzemogelijkheden 
Ongeveer vijftien jaar vóór uw 68e jaar kiest u of u vanaf uw pensioendatum een stabiel pensioen wenst 
te ontvangen of een variabel pensioen. Bij een stabiel pensioen weet u ongeveer welk bedrag u de rest 
van uw leven elke maand ontvangt. Bij het variabele pensioen staat het bedrag dat u krijgt niet vast, 
omdat ermee wordt belegd. De keuze die u maakt is een voorlopige keuze, maar deze heeft wel gevolgen 
voor de manier waarop wij uw beleggingswaarde beleggen. Kiest u voor een variabele pensioenuitkering? 
Dan beleggen wij uw opgebouwde beleggingswaarde risicovoller dan wanneer u kiest voor een stabiele 
pensioenuitkering. Uiterlijk drie maanden voor de pensioendatum maakt u uw definitieve keuze voor een 
stabiele of variabele pensioenuitkering.  

https://www.svb.nl/nl/aow/aow-leeftijd/uw-aow-leeftijd
https://www.mijnpensioenoverzicht.nl/
https://pensioenfondspon.com/pon-data/uploads/2021/03/08a5.-2021-03-01-Pensioenreglement-Netto-Pensioen-Pfds-Pon-2021-def.pdf
https://pensioenfondspon.com/situatie/vrijwillig-extra-pensioen-sparen/
https://mijnpensioen.nnip.com/
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Pensioenuitkering kopen 
Op uw pensioendatum komt uw beleggingswaarde vrij. U moet dan van de beleggingswaarde een 
pensioenuitkering kopen. Een pensioenuitkering is een uitkering die u ontvangt zolang u leeft. U kunt bij 
ons alleen een stabiel pensioen aankopen. U mag ook een stabiel of variabel pensioen aankopen bij een 
verzekeraar. Dat is uw ‘shoprecht’. U kunt bij andere pensioenverzekeraars een offerte voor een stabiel of 
variabel pensioen aanvragen. U ziet dan hoeveel pensioen u bij deze verzekeraars kunt krijgen en wat de 
voorwaarden zijn. Kiest u ervoor om bij een verzekeraar uw pensioen aan te kopen? Dan dragen wij uw 
opgebouwde beleggingswaarde over aan de door u gekozen verzekeraar. Kiest u voor een stabiele 
pensioenuitkering bij Pensioenfonds Pon? Dan verzorgen wij de maandelijkse pensioenuitkering.  

 
Hoe zeker is uw pensioen? 

 

Welke risico’s zijn er? 
De hoogte van uw pensioen is afhankelijk van de hoogte van uw beschikbare premie, het tarief dat 
Pensioenfonds Pon hanteert bij aankoop van uw pensioen en de rendementen op uw beleggingen. De 
hoogte van uw pensioen is daarnaast afhankelijk van de keuzes die u maakt over de uitkeringswijze van 
uw pensioen. Pas op uw pensioendatum heeft u zekerheid over de hoogte van de pensioenuitkering. 

 
Welke kosten maken wij? 

 

Wij maken kosten om de netto pensioenregeling uit te voeren: 
Kosten die wij inhouden voor de administratie 6% van de premie 
 
Kosten om het vermogen te beheren 0,2% van het gemiddeld belegd vermogen per jaar 
 
Deze kosten om het vermogen te beheren worden in mindering gebracht op uw beleggingswaarde. Wij 
houden géén kosten in op uw pensioenuitkering. Wilt u meer weten over uw beleggingen of de kosten, 
kijk dan op https://mijnpensioen.nnip.com. 
 
Om de kosten van pensioenfondsen onderling te kunnen vergelijken, worden de uitvoeringskosten voor 
pensioenbeheer uitgedrukt in een bedrag per deelnemer (actieven en gepensioneerden). In het 
jaarverslag vindt u een specificatie van de kosten die wij maken. 

 
Wanneer moet u in actie komen? 

 

Als u verandert van pensioenuitvoerder 
Als u van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat, kunt u ervoor kiezen 
om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. Dat noemen wij waardeoverdracht. De nieuwe 
pensioenuitvoerder moet hiervoor wel een netto pensioenregeling aanbieden. 
 
U vraagt een waardeoverdracht aan bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Laat u hier vooraf goed over 
informeren. Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen staan bij 
Pensioenfonds Pon en wordt de beleggingswaarde belegd volgens de LifeCycle Mix die u heeft gekozen. U 
blijft jaarlijks beheerkosten betalen. Op de pensioendatum wordt het pensioen door Pensioenfonds Pon 
aan u uitbetaald. 

 

Als u arbeidsongeschikt wordt 
Als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt, heeft u recht op (gedeeltelijke) voortzetting van uw 
netto pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Deze premievrije 
pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Het is belangrijk dat u de 
gevolgen van uw arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen in kaart brengt. Voor het verwerken van de 
arbeidsongeschiktheid op uw pensioen dienen wij een kopie van de UWV-beschikking te ontvangen. 

 

Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat 
Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan is voor uw netto pensioenregeling hetzelfde. U moet 
dan goed kijken of uw partner bij uw overlijden recht heeft op partnerpensioen. Vindt u dat het 
partnerpensioen niet goed genoeg geregeld is, zorg dan dat u iets extra's regelt. 
 
Let op: Als u ongehuwd samenwoont, heeft uw partner niet automatisch recht op partnerpensioen bij uw 
overlijden. Om uw partner daarvoor in aanmerking te laten komen, moet u aan bepaalde voorwaarden 
voldoen. U moet vijf jaar aantoonbaar samenwonend zijn of u moet minimaal zes maanden samenwonen 
met een notarieel samenlevingscontract. Een kopie van dat contract moet worden opgestuurd naar 
Pensioenfonds Pon. Meer informatie hierover leest u hier. 

https://mijnpensioen.nnip.com/
https://www.mijnpensioenoverzicht.nl/
https://pensioenfondspon.com/pon-data/uploads/2021/07/Jaarverslag-2020.pdf
https://pensioenfondspon.com/situatie/trouwen-of-samenwonen/


Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl. 

 

Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap beëindigt 
Uw ex-partner heeft recht op een deel van de beleggingswaarde die u opbouwde tijdens het huwelijk of 
de periode van het geregistreerd partnerschap. U kunt met uw ex-partner afwijkende afspraken maken. 
Deze afspraken moeten worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. Om ervoor te zorgen dat uw 
ex-partner een deel van de beleggingswaarde ontvangt, moet u of uw ex-partner binnen twee jaar na 
echtscheiding een kopie van het convenant en het formulier “Mededeling van scheiding in verband met 
verdeling van ouderdomspensioen” sturen naar Pensioenfonds Pon. 
 
Let op: Het recht op een deel van de beleggingswaarde geldt niet voor ongehuwd samenwonenden. 
Ongehuwd samenwonenden moeten zelf afspraken maken over de verdeling van het pensioen. 
 
Uw ex-partner heeft ook recht op de waarde van het netto partnerpensioen dat u opbouwde tot de datum 
van echtscheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap. Voor dit recht hoeft u niets te doen. Doet 
uw ex-partner afstand van het recht op partnerpensioen? Dan moet u Pensioenfonds Pon wel informeren. 
 
Let op: Het recht op het netto partnerpensioen geldt ook voor ongehuwd samenwonenden. U moet 
Pensioenfonds Pon schriftelijk informeren als de samenleving eindigt. Doet uw ex-partner afstand van 
recht op partnerpensioen? Dan moet u ons ook daarover informeren. 
 
Kijk voor meer informatie hier. 

 

Als u verhuist naar het buitenland 
Meldt dit aan Pensioenfonds Pon en bespreek wat de gevolgen zijn voor uw pensioen. Informatie over de 
gevolgen voor de AOW vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank. Of kijk op www.svb.nl. 
 
Let op: Ook als u in het buitenland verhuist, moet u Pensioenfonds Pon daarover informeren. 

 

Als u werkloos wordt 
Als u werkloos wordt, stopt de pensioenopbouw. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw werkloosheid 
voor uw ouderdomspensioen en voor het partner- en wezenpensioen in kaart brengt. U hoeft ons niet te 
informeren over uw werkloosheid. 
 
Bent u werkloos aansluitend aan uw deelname bij Pensioenfonds Pon? Dan heeft u onder voorwaarden de 
mogelijkheid om uw pensioenopbouw vrijwillig voort te zetten voor maximaal drie jaar. Klik hier voor 
meer informatie. 

 Mijnpensioenoverzicht.nl 
Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl. 
 
Let op: Aanspraken opgebouwd in een netto pensioenregeling zoals deze zijn daar nog niet opgenomen. 

 Als u vragen heeft 
Voor vragen over uw pensioenregeling kunt u bellen met Pensioenfonds Pon, te bereiken op 
telefoonnummer 088 60 60 271, of stuur een e-mail naar pensioenfondspon@pon.com. 
 

 

https://www.svb.nl/nl/aow
http://www.mijnpensioenoverzicht.nl/
mailto:pensioenfondspon@pon.com
https://www.mijnpensioenoverzicht.nl/
https://pensioenfondspon.com/pon-data/uploads/2021/10/Mededelingsformulier-scheiding.pdf
https://pensioenfondspon.com/pon-data/uploads/2021/10/Mededelingsformulier-scheiding.pdf
https://pensioenfondspon.com/situatie/uit-elkaar/
https://pensioenfondspon.com/pon-data/uploads/2021/03/08a5.-2021-03-01-Pensioenreglement-Netto-Pensioen-Pfds-Pon-2021-def.pdf



