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Voor wie zich niet met het proces daarachter bezighoudt, lijkt het zo simpel: premie
betalen, je hand ophouden en pensioen ontvangen. Maar voordat er een bedrag kan
worden overgemaakt, zijn daar vele wetten, beleggingen en vergaderingen aan voorafgegaan. Daarom licht de PensioenKamer regelmatig een tipje van de pensioensluier op.

De drie pijlers van het pensioen
‘Ik heb nog
24 jaar om
mijn pensioen
aan te vullen’
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lke gepensioneerde krijgt geld uit
verschillende potjes. Iedereen krijgt
AOW. Dat is de eerste pijler van het
pensioen. Daarnaast bouwt de nota
riële beroepsgroep pensioen op bij Pensioen
fonds Notariaat: de tweede pijler. Als aanvul
ling op beide pijlers zijn er nog individuele
voorzieningen bij banken, verzekeraars en
beleggingsinstellingen, zoals lijfrente of bank
sparen. Dit is de derde pijler van het pensioen.
PENSIOENSPAARPRODUCT

De hoogte van het pensioen verschilt per
persoon en hangt van vele factoren af. Denk
bijvoorbeeld aan het aantal gewerkte jaren en
het inkomen. ‘Mensen willen vaak het inkomen
behouden dat ze nu hebben. Om dat voor
elkaar te krijgen, is het nodig op tijd te bekijken
wat je pensioen zal zijn wanneer je stopt met
werken’, legt Regina van Rijswijk uit. Zij is
kandidaat-notaris en zit in de werknemers
commissie van de PensioenKamer. ‘Op de
website van het Pensioenfonds Notariaat kan
je zien hoe hoog je pensioen zal zijn bij dit
fonds. Vind je dat niet voldoende, dan kan je
een pensioenspaarproduct overwegen. Hoe
jonger je daarmee begint, hoe lager de premie.
Zo creëer je een extra potje voor je pensioen.’

Is de notariële beroepsgroep daar
voldoende mee bezig?
‘Ik vermoed dat te weinig mensen daarbij
stilstaan. Je hebt echter twee groepen: de
ondernemers en de deelnemers in loondienst.
De eerste groep is meer met financiën bezig
en denkt mogelijk ook eerder na over het
inkomen na het stoppen met werken. Zij
kunnen bijvoorbeeld hun kantoor of kantoor
pand verkopen. Dat is hun spaarpotje. Deel
nemers in loondienst hebben zo’n spaarpotje
niet en zullen dit anders moeten aanvullen.’
Hoe zit het met de pensioenleeftijd?
‘Die gaat nog steeds omhoog. Als ik met
pensioen ga, zal dat vooralsnog met 69,5 jaar
zijn. Ik heb dus nog 24 jaar om mijn pensioen
aan te vullen. Dat doe ik onder meer met een
lijfrenteverzekering die uitkeert als ik 65 jaar
word. Daarnaast los ik mijn hypotheek af, zodat
straks mijn huisvestingskosten lager zijn.’

(maximum) pensioengevend salaris. Het
lagere pensioengevend salaris voor onderne
mers geeft hen een goede basis aan pensioen
én daarnaast veel ruimte om zelf aanvullend
pensioen te regelen. Want hoe minder premie
zij betalen aan het fonds, hoe meer geld over
is voor eigen aanvullingen. We hebben er
daarom bewust voor gekozen het pensioen
gevend salaris laag te houden om de premie
last niet verder te verhogen.’
PENSIOENRICHTLEEFTIJD

Welke invloed heeft de PensioenKamer
op de hoogte van het pensioen?
‘Samen met de Bond van Medewerkers in
het Notariaat bepalen we de inhoud van de
pensioenregelingen in de tweede pijler.
De premie die nodig is om de regelingen uit
te voeren, stelt het pensioenfonds vast. Veel
pensioenfondsen hebben de pensioenricht
leeftijd verhoogd naar 68 jaar. Wij houden
deze vooralsnog op 67 jaar. Wie echter eerder
dan de pensioenrichtleeftijd met pensioen
gaat, ontvangt een lager pensioen. Je hebt
namelijk minder lang pensioen opgebouwd
én het pensioenfonds moet het opgebouwde
pensioen over een langere periode uitbetalen.

PENSIOENGEVEND SALARIS

Is er een verschil in pensioen tussen
kano’s en notarissen?
‘De hoogte van de eerste pensioenpijler, de
AOW, is voor iedereen hetzelfde. Dat geldt niet
voor de tweede pijler. Het maximum pensioen
gevend salaris is voor ondernemers circa
56.000 euro. Voor kandidaat- en toegevoegd
notarissen is dit bijna 64.000 euro. Pensioen
premie wordt over maximaal dat bedrag
betaald. Voor beide groepen betekent dit –
op basis van de huidige rekenmodellen na
een volledige loopbaan in het notariaat –
een pensioen van 50 tot 60 procent van het

Heb je nog een tip voor de notariële
beroepsgroep?
‘Het pensioenstelsel van nu kan er straks heel
anders uitzien. Je uiteindelijke pensioen is
daarnaast ook afhankelijk van je loopbaan.
Kijk toch alvast op www.pensioenfondsnota
riaat.nl/mijn-dashboard of www.mijnpensi
oenoverzicht.nl om te zien wat je tot nu toe
hebt opgebouwd en bepaal of dit voor jou
voldoende is.
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