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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.

Pensioenregelingen:

de keuze is reuze

‘Als je op je 67ste
meteen helemaal
stopt, kan dat een
hele stap zijn’

en toegevoegd notarissen die met pensioen
gingen voor hoog/laag. Slechts één deelnemer
koos voor laag/hoog.
PARTNERPENSIOEN

ingehouden en afgedragen, maar de uitke
ringsperiode wordt korter en de periodieke
uitkeringen dus hoger.
| T E K S T Martijn Rip

DEELTIJDPENSIOEN

E

Een andere mogelijkheid is om te kiezen
voor een deeltijdpensioen. Daarbij blijft de
(kandidaat-)notaris of toegevoegd notaris
een aantal dagen per week werken, voor de
dagen dat hij stopt, krijgt hij pensioen. Het
is niet mogelijk eerder dan tien jaar voor de
AOW-leeftijd ‘deeltijdpensionado’ te worden.
‘Vaak kiezen mensen hiervoor als ze vlak voor
hun pensioen alvast wat minder willen gaan
werken’, vertelt Oors. ‘Ze gaan alvast afbouwen.
Als je op je 67ste meteen helemaal stopt, kan dat
een hele stap zijn.’ Ook het deeltijdpensioen
heeft invloed op de hoogte van het pensioen:
voor de uren waarop niet meer wordt gewerkt,
wordt ook geen premie afgedragen.

erder met pensioen? Dat kan. Later ook.
Liever de eerste jaren een wat hoger
pensioen ontvangen, de jaren daarna
wat minder? Dat is ook mogelijk.
Voor wie tegen de AOW-leeftijd aanzit, valt er
heel wat te kiezen. Daarom geeft Mark Oors,
notaris en lid van de werkgeverscommissie
van de PensioenKamer, uitleg over de verschillende pensioenregelingen.
EERDER OF LATER

(Kandidaat-)notarissen en toegevoegd notarissen gaan officieel de eerste dag van de
maand waarin ze 67 worden met pensioen.
‘Maar ze hebben de vrijheid om vroeger of
later met pensioen te gaan’, licht Oors toe.
Wel zitten er grenzen aan die vrijheid. ‘Ze
mogen niet eerder dan tien jaar voor het
bereiken van de AOW-leeftijd met pensioen
gaan. En hoogstens vijf jaar later. Wie eerder
stopt, moet wel rekening houden met een
lager pensioen.’ De jaren voor het bereiken van
de 67-jarige leeftijd betaalt de gepensioneerde
immers geen premie meer. Daarnaast moet
het pensioenfonds over een langere periode
pensioen uitkeren. Iemand die pas vijf jaar
na de pensioenrichtleeftijd stopt met werken,
krijgt een hoger pensioen. Weliswaar wordt
vanaf 67 jaar geen pensioenpremie meer

Geen partner? Dan is het een overweging
waard om het partnerpensioen uit te ruilen
voor ouderdomspensioen. ‘Partnerpensioen
is bedoeld voor nabestaanden. Als je zelf komt
te overlijden, krijgt je partner een uitkering.
Het loont om dit uit te ruilen als je geen
partner hebt. Of als je partner zelf nog een
goed inkomen heeft.’ Zestien deelnemers
kozen in 2018 voor deze regeling.
Oors heeft zelf ook al nagedacht over de
verschillende mogelijkheden. ‘Het is een
belangrijk onderwerp. Voor mij is het met
mijn 46 jaar nog te ver weg om echte keuzes
te maken. Maar als werkgever kan ik de
mensen die bij mij in dienst zijn wel wijzen
op de keuzes die ze hebben. Niet iedereen is
daar heel bewust mee bezig namelijk.’

HOOG/LAAG

Gemiddelde pensioenleeftijd

Behalve met tijd kan ook met de hoogte van
de pensioenuitkering worden gevarieerd. Zo is
het mogelijk eerst een hoge pensioenuitkering
te krijgen en vervolgens een lagere. Oftewel,
hoog/laag. ‘Andersom is ook mogelijk, maar
daar wordt niet vaak voor gekozen’, weet Oors.
‘De eerste tien jaren na je pensioen ben je nog
actiever dan op hogere leeftijd. Dan heb je wat
meer behoefte aan extra financiële middelen.
Maar als je partner bijvoorbeeld nog wel werkt,
dan is het laag/hoog wel een optie.’ De duur van
de regeling is drie tot tien jaar. In 2018 kozen
in totaal achttien (kandidaat-)-notarissen

De gemiddelde pensioenleeftijd in het
notariaat ligt rond de 65,6 jaar. Dat betekent
dat (kandidaat-)notarissen en toegevoegd
notarissen vaker voor dan na de reguliere
pensioenleeftijd met pensioen gaan.
In 2018: 54 (kandidaat-)notarissen en toe
gevoegd notarissen gingen met pensioen:
• 46 personen met vervroegd pensioen;
• 3 personen met uitgesteld pensioen;
• 5 personen op de reguliere pensioenleeftijd.
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