
Nog 10 jaar
 Tot dat je met pensioen gaat

Start vandaag nog met het 
plannen van je pensioen. 

Waarschijnlijk duurt het nog even voordat je met pensioen mag, 

maar het is belangrijk om nu al goed voorbereid te zijn. Door zo 

vroeg mogelijk actie te ondernemen maximaliseer jij je uiteindelijke 

pensioen én je rust. We helpen je graag met deze voorbereiding!

Infographic

Nalatenschap

Niemand heeft het eeuwige leven. Daarom is het slim 

om al te beginnen met na te denken over je nalaten-

schap en manieren om een eventuele erfbelasting zo 

laag mogelijk te houden.

Vang pensioentekorten op

Het kan zijn dat jij (of je partner) een pensioentekort 

hebt. Wie weet ben je wel vaak van baan gewisseld 

of heb je in het buitenland gewoond. Je hebt dan te 

weinig pensioen opgebouwd. Je hebt nu nog tijd om 

dat pensioentekort aan te vullen.

Eerder stoppen met werken?

Ben je op de goede weg en zijn je pensioenpotjes al 

goed gevuld, denk er dan eens aan om eerder te 

stoppen met werken. Wie weet heb je die financiële 

ruimte wel.

Nog 40 jaar
 Tot dat je met pensioen gaat

Nog 30 jaar
Tot dat je met pensioen gaat

Het is zover:
Je mag met pensioen!

Nog 6 maanden
Tot dat je met pensioen gaat

Nog 20 jaar
 Tot dat je met pensioen gaat

Tijd om actiever na te 

denken over het leven als pensionado. 

Login op mijnpensioenoverzicht.nl om in te zien 

hoeveel pensioen je maandelijks gaat ontvangen. 

Is het wat je had verwacht?

Heb je via een lijfrenterekening nog extra pensioen 

opgebouwd? Dan komt dit bedrag nu vrij. Hiervoor 

dien je wel een pensioenuitkering te kopen. Online 

vind je hoe je dit kunt doen, en anders schakel je 

een financieel adviseur in.

Als het goed is hoef je verder niets meer te regelen 

omdat je de afgelopen jaren alles al hebt gedaan. 

Tijd om te genieten van je welverdiende vrije tijd!

Het heeft een werkend leven geduurd maar 

het is eindelijk zover: je mag met pensioen.

Risicoloos beleggen bestaat niet. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.

Semmie verleent daarnaast geen beleggingsadvies en deze infographic is niet als persoonlijk advies 

bedoeld. Neem voor het berekenen van je jaarruimte contact op met een financieel adviseur.

Maak een speciaal spaarpotje voor je 

pensioen. Dit potje vul je af en toe aan als 

je geld overhoudt. 

Open ook meteen een lijfrenterekening om 

belastingvriendelijk extra bij te sparen voor 

je pensioen. Hoe eerder je begint, hoe beter.

Doe onderzoek naar het opstellen van een 

(maand)budget. Zo weet je precies wat er 

binnenkomt en wat eruit gaat.

Ben je in loondienst? Neem dan deel in de 

pensioenregeling van je werkgever. Vaak kun 

je zelfs extra inleggen.

Voeg een extra 1% toe aan je pensioenpotje elke keer dat je 

een loonsverhoging krijgt, en doe dat voordat je je eerste 

loonstrookje krijgt, zodoende mis je het geld niet.

Leg maximaal in op je lijfrenterekening: benut je 

jaarruimte en reserveringsruimte.

Maximaliseer je kennis over financiën door je goed in te 

lezen. Kennis is namelijk macht!

Omarm nieuwe technologie. Met budgetteer apps en 

pensioencalculators kun je extra inzetten op besparen en 

nog duidelijker je doel voor ogen krijgen.

Doe eens een pensioencheck om in te zien hoe 

jouw pensioen er straks uit gaat zien. Red je het 

als je zo doorgaat of moet je bijsturen? Hiervoor 

ga je naar mijnpensioenoverzicht.nl.

Als je bereid bent om wat risico's te nemen, overweeg dan om wat extra te 

beleggen op een normale beleggingsrekening. Houd er wel rekening mee 

dat je inleg ook minder waard kan worden.

Zet een aparte spaarpot op voor de toekomst 

van je gezin. Je hoeft dan niet gebruik te maken 

van je gevulde pensioenpotje als er bijvoorbeeld 

een grote aankoop gedaan moet worden.

Nog 5 jaar
 Tot dat je met pensioen gaat

Bereken of je financieel nog uitkomt. Zet de inkomsten en uitgaven 

naast elkaar. Gaat er straks veel veranderen als je daadwerkelijk 

met pensioen gaat? Onderneem dan nu actie.

Denk je financieel niet uit te komen? Dan kun je altijd nog blijven 

werken. Ook als je de AOW-leeftijdsgrens al bent gepasseerd.

Je wilt minder risico nemen met je beleggingen. Je hebt namelijk 

minder tijd om koersdalingen op te vangen. Het kan voor jou slim 

zijn om wat defensiever te gaan beleggen.

Dromen mag. En omdat je pensioen steeds dichterbij komt mag 

je al dromen over wat je gaat doen met al je tijd. Ga je op reis of 

heb je andere plannen?

Dit is het moment om precies uit te zoeken hoeveel inkomsten je 

straks per maand kan verwachten. Zo kom je niet voor grote 

verrassingen te staan. Verschilt je inkomen straks behoorlijk van je 

inkomen nu? Probeer dat verschil dan nu al kleiner te maken.

Zo’n 6 maanden voor het bereiken van de AOW-leeftijd krijg je 

een formulier om AOW aan te vragen. Het is belangrijk om deze 

in te vullen. Niet vergeten dus!

Doe onderzoek naar hoeveel belasting je volgend jaar moet 

betalen. Vaak is dit veel meer dan je aanvankelijk verwacht. Dat 

komt omdat je in het overgangsjaar meerdere inkomstenbronnen 

hebt. Zorg dat je hiervoor wat extra geld opzij zet.


