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Pensioengaten en fabels
Pensioenfondsen informeren ons en wij
nemen het ter kennisgeving aan. Probleem is dat de informatie niet concreet
is omdat wordt gecommuniceerd over
bruto bedragen en zogenaamde nominale aanspraken. Anders gezegd, we lezen
dat we een x bedrag per jaar ontvangen.
We hebben alleen geen idee hoeveel dat
netto is en of we straks met dat geld hetzelfde kunnen kopen als met de euro van
nu.
• Een pensioengat veroorzaak je zelf
• Ook buiten de schuld van iemand kan
een pensioengat ontstaan
• Een pensioengat is als het pensioen
minder is dan 70 procent van het laatstverdiende salaris
• Zeventig procent heeft ook met een
aanvullend pensioen een pensioentekort
• Als je leven lang bij een werkgever
werkt is er nooit een pensioengat

• Een echtscheiding kost altijd de helft
van het pensioen
• Al vijf keer van baan gewisseld. Daar
gaat de oudedagsvoorziening
• Parttime werken betekent geen optimale pensioenopbouw
• Als ik op mijn 65e toch stop met werken is er een pensioengat
• Tweeverdieners lopen minder pensioenrisico
• Mijn partner is zeven jaar jonger, we
krijgen te maken met een pensioengat
in 2015
Keep it simple
Om werkelijk te weten of er een pensioentekort is zal moeten worden gekeken
naar het netto besteedbaar inkomen. Wat
komt er nu netto per maand binnen, hoeveel is daarvan nodig om van te leven en
wat verandert er bij overlijden, arbeidsongeschiktheid en op de pensioendatum.
Dit levert inzicht op in het werkelijk te-

kort en daarop neemt u eventuele beslissingen. Beslissingen die vaak niet in de
productsfeer liggen maar meer in aanpassing van uw huidige lasten en uitgaven.
En dat is geen fabeltje.
Meer informatie: www.vooruitkijken.nl.

Drs. Aloys Harmsen MFP CPA, pensioenadviseur en
financieel planner, adviseert bij pensioenvraagstukken.
www.pensioensupportnederland.nl is gevestigd te Etten.
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