
 

 

 

Algemene vragen over de vooruitblik op uw pensioen  

 

Is de vooruitblik een gevolg van het pensioenakkoord? 

Nee, dit staat los van het pensioenakkoord. Het tonen van de vooruitblik is een nieuwe 

manier van communiceren over het pensioen dat u opbouwt via uw werkgever. U ziet wat 

er gebeurt met uw pensioen als het mee- of tegenzit met de economie, en als de prijzen 

stijgen.   

In het pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt over een nieuwe pensioenregeling. Een 

nieuwe regeling wordt nog uitgewerkt en gaat pas over enkele jaren in. 

 

Ik zie nieuwe bedragen. Is mijn pensioenregeling aangepast? 

Nee, de regeling is niet aangepast. U ziet een inschatting op basis van de huidige 

regeling en op basis van 2.000 mogelijke ‘toekomsten’. Ook zijn de bedragen aangepast 

voor inflatie. U ziet niet wat u letterlijk ontvangt, maar een inschatting van wat uw 

pensioen straks waard is. 

 

Is de aangepaste AOW-leeftijd al in deze bedragen verwerkt? 

Nee. Dat wordt de komende maanden in de bedragen verwerkt. Per 1 januari 2020 

hebben alle pensioenuitvoerders dit gedaan. 

 

Waarom zie ik drie bedragen en hoe zijn deze berekend? 

We weten niet hoe het in de toekomst met de economie gaat. De rente kan stijgen of 

dalen. Beleggingen kunnen hoge rendementen opleveren of juist niet. Dat heeft invloed 

op uw pensioenopbouw. Ook kunnen prijzen stijgen of dalen. Op basis van veel 

verschillende berekeningen hebben we uw pensioen ingeschat.  

 

Het middelste bedrag bovenaan is het verwachte eindresultaat. In praktijk zal uw 

pensioen ergens tussen de bedragen aan de linker- en de rechterkant uitkomen. Wat uw 

pensioen uiteindelijk wordt, hangt af van hoe de economie zich ontwikkelt. Gaat het heel 

slecht met de economie of stijgen de prijzen juist fors? Dan kan uw pensioen uitkomen 

op het linker bedrag. En als het juist beter gaat met de economie, dan kan uw pensioen 

uitkomen op het rechter bedrag.  Er is een hele kleine kans dat uw pensioen nog iets 

lager of hoger uitkomt dan de bedragen die u hier ziet.  

 

Let op: We hebben in het plaatje geen rekening gehouden met veranderingen in uw 

privésituatie. Denk hierbij aan een hoger of lager salaris of een scheiding. Dit kan ook 

van invloed zijn op uw pensioenopbouw. 
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Wat kan ik met deze bedragen doen?  
Deze bedragen laten zien dat de hoogte van uw pensioen niet zeker is. Het kan 

meevallen of tegenvallen. Het is een inschatting van uw pensioen op basis van de 

huidige economische situatie. Die kan veranderen. Daarom is het verstandig om één 

keer per jaar naar deze bedragen te kijken. En te bedenken of u hiervan kunt 

rondkomen als u met pensioen bent.  

 

Wanneer zit het voor een pensioenfonds of verzekeraar mee of tegen?  

Pensioenuitvoerders werken aan een zo goed mogelijk pensioen voor u. Zij zijn daarbij 

voor een deel afhankelijk van economische ontwikkelingen. Hoe het met de economie 

gaat is onzeker. Daarom kijken zij naar alle economische situaties die zich in de 

toekomst voor kunnen doen. Het zit mee als beleggingen meer opleveren dan verwacht, 

prijzen niet (fors) stijgen of wanneer de rente hoger is dan verwacht (rechterpijl). En het 

zit tegen als beleggingen minder opleveren, prijzen (fors) stijgen of de rente lager is 

(linkerpijl).  

 

Waarom is het verwachte eindresultaat in het plaatje niet hetzelfde als het bedrag op de 

pagina ’mijn pensioen straks’? 

Het bedrag op de pagina ‘mijn pensioen straks’ houdt geen rekening met mogelijke 

prijsstijgingen (inflatie). Stel dat u over tien jaar 100 euro krijgt en dat alles de komende 

jaren duurder wordt. Dan kunt u over tien jaar met die 100 euro minder kopen dan nu.  

 

De drie bedragen in het plaatje houden wel rekening met deze prijsstijgingen. Zo kunt u 

ze goed vergelijken met uw huidige netto inkomen. En daardoor beter inschatten of uw 

pensioenbedrag voldoende zal zijn om van te leven.  

 

Is er een kans dat ik minder krijg dan het laagste bedrag? Of meer krijg dan het hoogste 

bedrag? 

Ja, die kans is er. De drie bedragen zijn berekend op basis van 2000 mogelijke 

‘toekomsten’. In praktijk zal uw pensioen ergens tussen de bedragen aan de linker- en 

de rechterkant uitkomen. In 5% van de scenario’s komt uw pensioen lager uit dan het 

bedrag dat u links ziet staan. In 5% van de scenario’s komt uw pensioen hoger uit dan 

het bedrag dat u rechts ziet staan.  

 

Waarom zie ik het nabestaandenpensioen niet als het mee- of tegenzit? 

De overheid heeft ervoor gekozen alleen te laten zien wat er gebeurt met uw eigen 

pensioen als het mee- of tegenzit. Als u meer informatie wilt over uw 

nabestaandenpensioen, kunt u contact opnemen met uw pensioenfonds of verzekeraar. 

 

Wanneer weet ik zeker welk bedrag ik krijg?  

Pas als u uw pensioen aanvraagt, weet u zeker welk bedrag u gaat krijgen. Tot die tijd 

kan de hoogte van het pensioen nog veranderen. Wel is het zo dat kort voor uw pensioen 

ingaat, de bedragen niet meer sterk zullen veranderen. De bedragen kunnen wel iets 

afwijken van het pensioen dat u straks ontvangt, omdat het schattingen zijn. 
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Wat betekent het voor de bedragen als ik stop met werken, minder ga werken of ga 

scheiden? 

 Als u stopt met werken, houdt u recht op het pensioen dat u heeft opgebouwd. 

Op het plaatje met de pijlen ziet u onderaan het pensioen dat u tot die tijd heeft 

opgebouwd.  

 Als u minder gaat werken, bouwt u vanaf dat moment ook minder pensioen op. 

Het verwachte eindresultaat wordt daardoor lager.  

 Als u gaat scheiden heeft uw partner standaard recht op de helft van het 

pensioen dat u tijdens uw relatie heeft opgebouwd. Maar u kunt ook een andere 

verdeling afspreken. Bekijk voor meer informatie onze animatie. 

https://www.youtube.com/watch?v=lfmGZxFSWKA&feature=youtu.be 

 

Ik heb recht op een tijdelijk pensioen. Waarom staat dat niet in het plaatje met de pijlen?  

Op mijnpensioenoverzicht.nl is het tijdelijke pensioen omgerekend naar een pensioen 

dat tegelijk ingaat met uw AOW. Op het pensioenoverzicht is het tijdelijke pensioen 

omgerekend naar een pensioen dat tegelijk ingaat met de rest van uw pensioen. Het 

tijdelijke pensioen is echter niet weg en nog steeds een tijdelijk pensioen.  

 

Vragen voor gepensioneerden over de vooruitblik op uw pensioen  

 

De drie bedragen in het plaatje met de pijlen zijn lager dan het pensioen dat ik nu 

ontvang. Hoe kan dat?  

Het middelste bedrag kunt u gebruiken om na te gaan of het pensioen dat u over 10 jaar 

kunt verwachten voor u genoeg is om van rond te komen. De andere twee bedragen 

geven aan in welke richting uw pensioen zich kan ontwikkelen als het erg mee- of 

tegenzit in de economie.  

 

Bij de berekening van de bedragen houden we ook rekening met de prijsstijgingen. Als 

de prijzen stijgen en uw pensioen niet, kunt u met uw pensioen minder kopen.  

 

Als het bedrag in het midden lager is dan u nu ontvangt, betekent dit dat economen 

verwachten dat de prijzen gaan stijgen. Daardoor daalt de waarde van uw pensioen. U 

krijgt dus niet minder, maar u kunt minder kopen met hetzelfde geld.  

 

U weet hoeveel u met uw pensioen op dit moment kunt kopen. U kunt zich met het 

bedrag bovenaan voorstellen hoeveel u met uw pensioen over 10 jaar kunt kopen.  

 

Wat zie ik volgend jaar op het overzicht? Weer 10 jaar vooruit?  

 Ja, u ziet ieder jaar uw verwachte pensioen over 10 jaar. We kunnen deze berekeningen 

maken tot u 95 jaar wordt. U krijgt dus elk jaar, tot uw 95e, uw pensioen over 10 jaar te 

zien.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=lfmGZxFSWKA&feature=youtu.be

