
PEN
SIOEN
TOOL
KIT

Je moet alleen even weten hoe het zit. In deze 
toolkit vind je het antwoord op veelgestelde 
pensioenvragen. Helder, kort en bondig.

Pensioen lastig? 
Valt wel mee!



AOW
Het bedrag dat je van de overheid 
krijgt voor elk jaar dat je 50 jaar 
voorafgaand aan ingang in 
Nederland hebt gewoond of gewerkt.

Ouderdomspensioen
De premie die je verplicht via een 
pen-sioenfonds afdraagt (samen met 
je werkgever). 

Aanvullend pensioen
Het bedrag dat je eventueel zelf 
spaart via een bank of verzekeraar.

Pensioen bestaat uit drie onderdelen:

WAT IS 
PENSIOEN?

1

2

3

Pensioen is een arbeidsvoorwaarde 
die wordt geregeld tussen  
werkgevers en werknemers.



1
 Hoe bouw je op?

Omdat je in de detailhandel werkt, bouw je – 
vanaf je twintigste jaar – automatisch pensioen 
op bij Pensioenfonds Detailhandel. Elke 
maand wordt er op je brutoloon een percen-
tage ingehouden voor jouw pensioen. Op je 
salarisstrookje zie je hoe hoog dit percentage 
is. Jouw werkgever betaalt ook mee aan 
jouw pensioen. Zo bouw je samen aan jouw 
inkomen voor later. 

3
 Eerder met pensioen?

Je kunt je ouderdomspensioen eerder laten 
ingaan. Omdat het bedrag dan over een 
langere periode wordt uitgesmeerd, ontvang je 
een lager bedrag per maand. 

Let op: je AOW gaat pas in als je 66 jaar en 4 
maanden bent.

5
 Hoger of lager pensioen?

Wil je eerst een hoger pensioen – bijvoorbeeld 
omdat je van plan bent om een mooie reis te 
maken – en daarna lager? Of juist andersom? 
Je kunt hiervoor kiezen voordat je met pensi-
oen gaa

2
 Extra pensioen?

Extra pensioen opbouwen binnen de pensi-
oenregeling van Pensioenfonds Detailhandel 
is niet mogelijk. Wel kun je voor aanvullende 
regelingen terecht bij diverse pensioen- en 
levensverzekeraars of (bank)sparen voor extra 
inkomen. 

4
 Later met pensioen?

Je kunt je ouderdomspensioen later laten 
ingaan. Omdat het bedrag dan over een 
kortere periode wordt uitgesmeerd, ontvang je 
een hoger bedrag per maand. 

Let op: je AOW kun je uiterlijk op je 67ste laten 
ingaan.

6
 Partner of kinderen?

Wanneer je overlijdt, ontvangt jouw partner 
partnerpensioen. Dit gaat op als jullie getrouwd 
of geregistreerd partner zijn óf een (notariële) 
samenlevingsovereenkomst hebben. Eventu-
ele kinderen ontvangen wezenpensioen



7
 Nieuwe baan?

Als je ergens anders een nieuwe baan krijgt, 
dan kun je jouw opgebouwde pensioen 
meenemen naar je nieuwe pensioenfonds of 
verzekeraar. Dit heet waardeoverdracht. 
Je moet dit zelf aanvragen.
Neem je jouw pensioen niet mee? Dan blijft 
het staan. Je betaalt er dan geen premie meer 
voor en bouwt verder pensioen op met de 
pensioenregeling van je nieuwe werkgever.

9
 Arbeidsongeschikt?

Word je arbeidsongeschikt en krijg je een 
WIA-uitkering? Als je pensioen opbouwt bij 
Pensioenfonds Detailhandel heb je – onder 
bepaalde voorwaarden – recht op (gedeelte-
lijke) premievrije voorzetting. Dat betekent dat 
je geen premie betaalt, maar wél pensioen 
opbouwt. 

11
 Je pensioen checken?

Benieuwd welk bedrag jij hebt opgebouwd? 
Neem een kijkje op mijnpensioenoverzicht.nl. 

8
 Meer of minder werken?

Hoeveel pensioen jij opbouwt, hangt af van de 
hoogte van jouw loon. Als jij meer uren gaat 
werken, bouw je vanaf dan meer pensioen 
op. Ga je minder uren werken, dan bouw 
je vanaf dan minder pensioen op. Check je 
pensioenregeling voor eventuele aanvullende 
voorwaarden.  

10
 Pensioendatum in zicht?

Zes maanden voordat je de AOW-leeftijd 
bereikt, ontvang je van Pensioenfonds Detail-
handel informatie over het aanvragen van je 
pensioen. Wil je jouw ouderdomspensioen 
eerder laten ingaan? Neem dan minimaal een 
half jaar voor de gewenste pensioendatum 
contact op met Pensioenfonds Detailhandel. 

12
 Meer weten?

• Pensioenfondsdetailhandel.nl
• Jijenwijmagazine.nl 


