
U gaat op 12 december 2018 met pensioen. U gaat nu een definitieve keuze maken tussen een 
stabiel en een variabel pensioen. Deze informatie helpt u bij het maken van uw keuze. 

Kiest u een stabiel of  een variabel pensioen?

Naam    heer J. Voorbeeld

1. Uw persoonlijke gegevens

Het Goede Voorbeeld

Geboortedatum   24 november 1951

Na uw pensionering bestaat uw inkomen uit drie onderdelen:

 U krijgt AOW van de overheid;
 
 U krijgt pensioen dat u via uw werkgever(s) heeft   
 opgebouwd, zoals uw pensioen bij ons;
 
 U heeft misschien zelf extra inkomen voor later   
 geregeld. Bijvoorbeeld met een lijfrente of spaargeld.

U maakt nu een keuze voor uw pensioen bij ons
De keuze tussen een stabiel en een variabel pensioen die u nu gaat maken, 
geldt alleen voor uw pensioen bij ons. 

2. Uw keuze gaat over een deel van uw totale 
pensioeninkomen
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Stabiel pensioen 

Bij een stabiel pensioen weet u ongeveer welk 
bedrag u de rest van uw leven elke maand 
ontvangt. Het bedrag kan alleen hoger worden, 
als we uw pensioen kunnen laten meestijgen met 
de prijzen. Of dat lukt, hangt af van onze financiële 
positie. Het bedrag kan alleen lager worden 
wanneer wij uw pensioen moeten verlagen als 
onze financiële positie slecht is.

Een stabiel pensioen levert naar verwachting een 
lager pensioen op dan een variabel pensioen. 
U loopt minder (beleggings)risico dan bij een 
variabel pensioen. Maar u loopt meer risico om 
koopkracht te verliezen.

3. Waar kunt u uit kiezen? 

Variabel pensioen

Bij een variabel pensioen bepalen wij ieder jaar 
opnieuw de hoogte van uw pensioen. Uw pen-
sioen is dan afhankelijk van de beleggingsresultaten 
die wij behalen. U weet dus niet van tevoren 
hoeveel pensioen u de rest van uw leven krijgt. 
Zijn de resultaten goed, dan kunnen wij uw 
pensioen verhogen. Afhankelijk van de prijsstijging 
kan het dan (deels) meestijgen met de prijzen, of 
zelfs meer. Wij kunnen uw pensioen verlagen als 
de resultaten tegenvallen.

Een variabel pensioen levert naar verwachting een 
hoger pensioen op dan een stabiel pensioen. 
U neemt meer risico dan bij een stabiel pensioen. 
Maar u profiteert er daardoor meer van als de 
resultaten goed zijn.

Bekijk bij het maken van uw keuze 
hoe uw totale inkomen eruit ziet 
als u met pensioen gaat. U ziet op 
www.mijnpensioenoverzicht.nl uw 
pensioen bij ons. U ziet ook uw 
pensioen uit eventuele andere of 
eerdere dienstverbanden. En u ziet 
hoeveel AOW u kunt krijgen. Dit 
kan u helpen bij het maken van een 
keuze.

TIP

1

Verwacht pensioenkapitaal op uw pensioendatum: € 50.600



Het Goede Voorbeeld

4. Hoeveel pensioen krijgt u?

Variabel pensioen

Kiest u voor een variabel pensioen, dan ontvangt 
u vanaf uw pensioendatum in het eerste 
kalenderjaar naar verwachting € 210,- bruto 
per maand. Aan het einde van elk kalenderjaar 
hoort u steeds hoeveel pensioen u het volgende 
kalenderjaar krijgt.

Stabiel pensioen

Kiest u voor een stabiel pensioen, dan ontvangt u 
vanaf uw pensioendatum totdat u overlijdt naar 
verwachting € 190,- bruto per maand.

Hoe zeker is uw pensioen?

De hoogte van een stabiel en een variabel pensioen is nooit zeker. U ziet hieronder hoe uw pensioen zich 
kan ontwikkelen, in drie verschillende situaties.  
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Stabiel pensioen
De mogelijke ontwikkeling van uw pensioen van € 190,- bruto per maand in 20 jaar:

12-12-2018 
(bruto per 
maan)

2023 
(bruto per 
maand)

2028 
(bruto per 
maand)

Bij een goed 
weer scenario

€ 190,- € 215,- € 243,-

Bij een verwacht 
weer scenario

€ 190,- € 207,- € 225,-

Bij een slecht 
weer scenario

€ 190,- € 190,- € 182,-

2033 
(bruto per 
maand)

2038 
(bruto per 
maand)

€ 274,- € 305,-

€ 242,- € 260,-

€ 174,- € 172,-

Variabel pensioen
De mogelijke ontwikkeling van uw pensioen van € 210,- bruto per maand in 20 jaar:

12-12-2018 
(bruto per 
maan)

2023 
(bruto per 
maand)

2028 
(bruto per 
maand)

Bij een goed 
weer scenario

€ 210,- € 258,- € 318,-

Bij een verwacht 
weer scenario

€ 210,- € 220,- € 233,-

Bij een slecht 
weer scenario

€ 210,- € 191,- € 167,-

2033 
(bruto per 
maand)

2038 
(bruto per 
maand)

€ 381,- € 447,-

€ 250,- € 273,-

€ 143,- € 120,-

U kunt hierover meer lezen in laag 2



Het Goede Voorbeeld

Stabiel pensioen 

Uw pensioen stijgt alleen (deels) mee met de 
prijzen als wij uw pensioen kunnen verhogen. Dat 
hangt af van onze financiële positie.

5. Wat is de koopkracht van uw pensioen?

Variabel pensioen

Uw pensioen wijzigt elk jaar. Het stijgt of daalt 
namelijk mee met de beleggingsresultaten. Zijn de 
beleggingsresultaten goed, dan kan uw pensioen 
omhoog gaan. Hoeveel het dan omhoog gaat en 
of het (geheel) meestijgt met de prijzen, hangt af 
van de resultaten en de prijsstijging.

U kunt hierover meer lezen in laag 2

Als de prijzen stijgen (inflatie), kunt u minder kopen met uw pensioen. Behalve als uw pensioen meestijgt 
met de prijzen. 

Over een langere periode, bijvoorbeeld 20 jaar, kunt u de prijsstijging goed voelen in uw portemonnee. De 
prijzen van uw boodschappen, uitgaven voor een dagje weg, de huur van uw woning en de premie van uw 
ziektekostenverzekering kunnen flink stijgen.

Dit kan een rol spelen bij uw keuze voor een stabiel of een variabel pensioen.  

6. De hoogte van uw pensioen kan elk jaar veranderen

De hoogte van uw pensioen kan elk jaar veranderen. Als uw pensioen verandert, dan is de verandering bij 
een variabel pensioen groter dan bij een stabiel pensioen. Een variabel pensioen verandert van jaar op jaar.

U kunt hierover meer lezen in laag 2
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7. Wat krijgt uw partner als u overlijdt?

Uw keuze voor een stabiel of variabel pensioen heeft ook gevolgen voor het pensioen dat uw partner krijgt 
als u overlijdt.

U heeft volgens onze gegevens een partner*:

Naam           mevrouw L. Voorbeeld
Geboortedatum   10 september 1953

Variabel pensioen

Kiest u voor een variabel pensioen? Dan is ook 
het pensioen voor uw partner na uw overlijden 
variabel. Als u in het eerste kalenderjaar na uw 
pensioendatum overlijdt, dan ontvangt uw partner 
€ 147,- bruto per maand. Daarna hoort uw 
partner steeds aan het eind van elk kalenderjaar 
hoeveel pensioen zij in de 12 maanden daarop 
krijgt.

Stabiel pensioen

Kiest u voor een stabiel pensioen? Dan is ook 
het pensioen voor uw partner na uw overlijden 
stabiel. Als u overlijdt, dan ontvangt uw partner 
levenslang naar verwachting € 133,- bruto per 
maand. 

* Klopt dit niet, neemt u dan contact met ons op.



Het Goede Voorbeeld Pensioenfonds Het Goede Voorbeeld

E-mail     voorbeeld@pensioenfondsvoorbeeld.nl Tel     070 - 12 34 567

Het Goede Voorbeeld

De beste keuze maken voor uw situatie? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl hoe hoog uw totale inkomen is als u met 
pensioen gaat. En stel uzelf bijvoorbeeld de volgende vragen:
•    Vind ik het belangrijk om te weten hoeveel pensioen ik de rest van mijn leven per maand krijg?
•    Hoe belangrijk is het voor mij dat mijn pensioen meestijgt met de stijgende prijzen?
•    Kan ik rondkomen als mijn pensioen niet meestijgt met de stijgende prijzen? 
•    Kan ik mijn vaste uitgaven betalen als mijn pensioen omlaag gaat door tegenvallende beleggingen?
•    Wil ik meer beleggingsrisico lopen in ruil voor een verwacht hoger pensioen?
•    Maakt het voor mijn totale inkomsten en uitgaven veel uit als ik meer of minder pensioen krijg van Pensioenfonds Het 
    Goede Voorbeeld?

TIP

10. Wat moet u nu doen?

Maak nu uw definitieve keuze voor een stabiel of een variabel pensioen. Geef uw keuze aan ons door met 
het formulier dat u bij deze informatie krijgt.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan vooral contact met ons op via onderstaande contactgegevens. 

Wilt u meer inzicht in welke keuze het beste bij u past? Dan kunt u contact opnemen met een 
(onafhankelijk) financieel adviseur. Houd er rekening mee dat u bij een financieel adviseur betaalt voor een 
advies.
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8. Wat zijn de kosten?

Wij maken kosten voor een stabiel en een variabel pensioen, namelijk:

•   kosten voor de administratie;
•   kosten om het vermogen te beheren.

Wij houden op uw pensioenuitkering géén kosten in.

U kunt hierover meer lezen in laag 2

9. Kunt u uw pensioen bij een andere uitvoerder aankopen?

U kunt bij ons kiezen tussen een stabiel en een variabel pensioen. Dat pensioen ontvangt u levenslang van 
ons. Omdat u bij ons al kunt kiezen tussen een stabiel of een variabel pensioen, kunt u uw pensioenkapitaal 
bij ons niet gebruiken om pensioen bij een andere pensioenaanbieder in te kopen.
Heeft u ook pensioenkapitaal bij een andere pensioenaanbieder? Vraag dan aan die pensioenaanbieder 
welke mogelijkheden u met dat pensioenkapitaal heeft.


