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’Wij loodsen u
door uw persoonlijke
pensioenkeuzes’

Keuzewijzer
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Pensioenkeuzewijzer
U gaat bijna met pensioen! Dat is een hele overgang.
Van de ene op de andere dag ziet uw leven er anders uit.
Er komt ruimte voor andere dingen dan uw dagelijks werk.
Heeft u al plannen en de invulling van uw pensioen uitgestippeld?
Of kijkt u uit naar juist even niets doen?

De pensioenregeling bij Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen biedt u vrijheid om
pensioenkeuzes te maken die passen bij uw leven. Heeft u een partner? Heeft uw partner
pensioen opgebouwd, is hij of zij al met pensioen of duurt dat nog even? Heeft u reisplannen
de eerste jaren van uw pensioen of een andere (dure) hobby die u op wilt pakken nu u vrij
bent?
Vanuit de pensioenregeling heeft u 12 opties gekregen die uw pensioen zoveel mogelijk
op maat maken. Dat is misschien best lastig. Met de Pensioenkeuzewijzer loodst het fonds
u er graag doorheen.

Wel of geen hoog/laag pensioen?
Twee keuzewijzers helpen u en uw eventuele partner bij het maken van de juiste keus.
U hoeft alleen maar de vragen door te lopen en u komt uit bij de meest voor de handliggende
optie. Het is verstandig deze optie te bespreken met uw financieel adviseur. Neem dan het
ontvangen antwoordformulier keuzeopties en de keuzewijzer mee.
Bent u van plan om de eerste jaren na uw pensionering veel te gaan ondernemen,
bijvoorbeeld reizen? En kunt u tot uw 67e wel wat meer inkomen gebruiken dan daarna?
Gebruik dan de keuzewijzer Ja, hoog-laag op pagina 4.
Vindt u dat niet nodig en heeft u voorkeur voor een meer versus minder pensioeninkomen?
Gebruik dan de keuzewijzer Nee, geen hoog-laag op pagina 5.
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Ja, ik wil een hoog-laag pensioen (tot 67)
Nee
Optie 12

Heeft u een partner?

Ja
Nee
Optie 12

Heeft uw partner een levenslang
pensioen nodig bij uw overlijden?

Ja
Nee

Heeft uw partner een hoger
levenslang partnerpensioen
nodig bij uw overlijden?

Ja
Heeft uw partner een tijdelijk
partnerpensioen (tot 67 jaar) nodig
bij uw overlijden tussen pensioen
datum en 67 jaar?

Heeft uw partner een tijdelijk partner
pensioen (tot 67 jaar) nodig bij uw
overlijden tussen pensioendatum
en 67 jaar?

Nee
Ja

Ja

Optie 10

Wenst u een lager ouderdoms
pensioen zodat uw partner bij
uw overlijden een hoger partner
pensioen kan ontvangen?

Nee

Optie 7

Heeft uw partner bij uw
overlijden voldoende
aan de helft van het
partnerpensioen?

Nee

Ja
Neem contact op met Blue
Sky Group voor de
uitruilmogelijkheden van
ouderdomspensioen in
partnerpensioen.
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Ja

Optie 9

Optie 11

Nee

Optie 8
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Nee, ik wil geen hoog-laag pensioen (tot 67)
Nee
Optie 6

Heeft u een partner?

Ja
Nee
Optie 6

Heeft uw partner een levenslang
pensioen nodig bij uw overlijden?

Ja
Nee

Heeft uw partner een hoger
levenslang partnerpensioen
nodig bij uw overlijden?

Ja
Heeft uw partner een tijdelijk
partnerpensioen (tot 67 jaar) nodig
bij uw overlijden tussen pensioen
datum en 67 jaar?

Heeft uw partner een tijdelijk partner
pensioen (tot 67 jaar) nodig bij uw
overlijden tussen pensioendatum
en 67 jaar?

Nee
Ja

Ja

Optie 4

Wenst u een lager ouderdoms
pensioen zodat uw partner bij
uw overlijden een hoger partner
pensioen kan ontvangen?

Nee

Optie 1

Heeft uw partner bij uw
overlijden voldoende
aan de helft van het
partnerpensioen?

Nee

Ja
Neem contact op met Blue Sky
Group voor de
uitruilmogelijkheden van ouder
domspensioen in partnerpensioen.

Ja

Optie 3

Optie 5

Nee

Optie 2
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Voldoende pensioen?
Of uw pensioenuitkering voldoende is om van te kunnen leven, bepaalt
u zelf. Wat is uw levensstijl, welke pensioenplannen heeft u, moet u
rekening houden met uw partner? Uw pensioenregeling biedt u ruimte
voor flexibiliteit in de inzet van uw opgebouwde pensioenkapitaal.
Wel of geen hoog/laag pensioen?
U kunt kiezen voor een hoger pensioen tot uw 67e, maar dan heeft u vanaf uw 67e een lager
pensioen (zie ook pagina 5). Een andere optie is een hoog/laag pensioen. Dan krijgt u tot
uw 67e een hoger pensioen uitgekeerd en vanaf uw AOW-leeftijd, een lager pensioen per
maand, in een verhouding 100:75 (zie ook pagina 4). Tevens kunt u, indien van toepassing,
AOW van de overheid ontvangen vanaf uw AOW-leeftijd bij beide keuzes.
•

Bij optie 7 tot en met 12 kiest u voor een hoger pensioen tot uw 67e, bij optie 1 t/m 6 op niet.

Wel of geen hoger partnerpensioen?
Wilt u dat uw partner meer partnerpensioen krijgt als u overlijdt, dan kunt u (onder bepaalde
voorwaarden) het partnerpensioen verhogen. De handtekening van uw partner is nodig als
u niet kiest voor hoger partnerpensioen.
•

Bij opties 3, 4, 9 en 10 in de pensioenkeuzewijzer kunt u (onder bepaalde voorwaarden)
een deel van het ouderdomspensioen uitruilen voor een hoger partnerpensioen.

Wel of geen tijdelijk partnerpensioen?
Als u kiest voor de dekking voor tijdelijk partnerpensioen (TPP) wordt als u overlijdt voor uw
67e, het partnerpensioen (PP) aangevuld met € 13.500 per jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd
van uw partner.
•

Bij opties 1, 3, 7 en 9 in de pensioenkeuzewijzer kiest u voor een dekking met TPP.

Wel of geen uitruil partnerpensioen-ouderdomspensioen?
U kunt het partnerpensioen ook gebruiken voor een hoger levenslang ouderdomspensioen.
Daarvoor kunt u 50% of 100% uitruilen. Overlegt u dit goed met uw partner. Maakt u deze
keuze, dan is een handtekening van uw partner noodzakelijk. Uw partner doet dan bij notariële
akte afstand van het PP en TPP.
•

Bij opties 5, 6, 11 en 12 in de pensioenkeuzewijzer kiest u voor uitruil van partnerpensioen
voor een hoger levenslang ouderdomspensioen.

Geen partner?
Als u geen partner heeft wordt het partnerpensioen automatisch 100% omgezet in een
levenslang ouderdomspensioen. U dient nog wel aan te geven of u kiest voor standaard
(optie 6) of hoog/laag (optie 12).
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Wijzer in begrippen
Enkele begrippen hebben misschien wat meer toelichting nodig.
Ouderdomspensioen (OP):
De opbouw van uw ouderdomspensioen startte toen u deelnemer van deze pensioenregeling
werd. Per deelnemersjaar bouwde u 1,875 procent op over de toen geldende pensioengrondslag.
Het ouderdomspensioen gaat in op uw 60e en wordt levenslang uitgekeerd. U kunt het opgebouwde ouderdomspensioen vervroegd opnemen, bijvoorbeeld vanaf uw 55e. Uw ouderdomspensioen
wordt dan lager. Uit de totale waarde van de op de (vervroegde) pensioendatum opgebouwde
pensioenen krijgt u een levenslang ouderdomspensioen.

Partnerpensioen (PP):
Bent u getrouwd of een partnerrelatie (geregistreerd partnerschap of een bij het fonds
aangemelde notariële samenlevingsovereenkomst), dan heeft uw partner als u overlijdt recht
op een partnerpensioen, zo lang zij/hij leeft. Gaat u trouwen of een partnerrelatie aan na uw
(vervroegde) pensioendatum, ontstaat geen aanspraak op partnerpensioen.

Tijdelijk partnerpensioen (TPP):
Mocht u overlijden tussen uw pensioendatum en 67 jaar, dan is er een tijdelijke aanvulling
op het partnerpensioen van € 13.500 per jaar tot uiterlijk de eerste dag van de maand volgend
op de maand waarin uw partner 67 jaar wordt. U kiest zelf of u gebruik wilt maken van deze
dekking. Het partnerpensioen en ouderdomspensioen zijn dan lager, dan in het geval u
niet kiest voor deze dekking.
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Meer informatie
Deze keuzewijzer is slechts een hulpmiddel. Wij adviseren
u altijd de gemaakte keuze met uw financieel adviseur
te bespreken.
Uitgebreidere informatie over uw keuzemogelijkheden
treft u ook aan in de brochure ’Pensioenstatuut 2015’.
Deze vindt u op www.bploodsen.nl.
U kunt uw definitieve keuze maken in het formulier
dat u van onze pensioenuitvoerder Blue Sky Group
ontvangt.
Natuurlijk helpen wij u graag persoonlijk verder met
pensioenberekeningen en antwoorden op specifieke vragen.
Dat kan via het contactformulier op www.bploodsen.nl
of rechtstreeks met onze pensioenuitvoerder Blue Sky
Groep:
Telefoonnummer: +31(0)20 426 6390
Email: bpl@blueskygroup.nl
(maandag t/m vrijdag van 08.30-17.00)

Het fonds wenst u alvast
een fijne pensioentijd toe!

www.bploodsen.nl

