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In dit themanummer van SPW staan we stil bij 

uw pensioenkeuzes. Dat doen we omdat veel 

deelnemers niet alle mogelijkheden van ons 

pensioen kennen. Wist ú bijvoorbeeld dat u al 

vanaf uw 55e de mogelijkheid heeft om minder 

te gaan werken, zonder dat uw inkomen al te 

veel achteruit gaat?

In dit magazine vertellen Yvonne en Douwe 

waarom zij kiezen voor deeltijdpensioen.  

De één wil meer tijd doorbrengen met de 

kleinkinderen, terwijl de ander rustig wil 

afbouwen naar volledig pensioen. Voor ons  

is het belangrijk dat onze deelnemers weten 

dat er écht wat te kiezen valt. En als u dan 

kiest voor deeltijdpensioen, hoe u dat  

precies regelt. 

Wanneer u kiest voor deeltijdpensioen heeft 

dat uiteraard invloed op de hoogte van uw 

inkomen. Met de rekentool op Mijn SPW kunt u 

zelf uitrekenen wat de financiële gevolgen zijn 

van uw keuzes. U kunt hier ook zien wat er 

gebeurt als u het deeltijdpensioen combineert 

met de hoog/laag-regeling of het uitruilen van 

partnerpensioen. 

Verdiep u tijdig in de mogelijkheden van  

het deeltijdpensioen en in uw financiën.  

Dan krijgt u een goed beeld van wat u de 

komende jaren nog moet regelen. En wilt u een 

keer van gedachten wisselen over uw 

pensioen? Ook uw werkgever weet welke 

opties er zijn.

Jim Schuyt, bestuursvoorzitter SPW
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Uw pensioen op MijnSPW

Op Mijn SPW regelt u zelf uw pensioenzaken. 

U krijgt hier inzicht in de opbouw van uw 

pensioen. Ook kunt u hier berekeningen 

maken en uw pensioen aanvragen. Na het 

inloggen op Mijn SPW vindt u al uw persoon-

lijke gegevens. U ziet hoeveel pensioen u heeft 

opgebouwd, wat u netto ontvangt als u per 

direct stopt met werken en wat u krijgt als u 

doorwerkt tot uw 68e. Bovendien kunt u hier 

zien wat de gevolgen zijn van de verschillende 

pensioenkeuzes. Ga naar mijn.spw.nl.
Kunt u niet inloggen op Mijn SPW? Neemt u 

dan contact op met het serviceteam van SPW.

Verschillende zaken kunnen van invloed  

zijn op het inkomen na uw pensioenleeftijd.  

We behandelen ze hieronder kort.

Dekkingsgraad en indexering

Een solide pensioen vindt SPW heel belangrijk. 

Maar op dit moment is de kans klein dat uw 

pensioen meegroeit met de prijsstijging en de 

loonindex. De oorzaak daarvan is de lage 

rente. Bij een lage rentestand moet SPW méér 

geld reserveren voor toekomstige uitkeringen 

en dat heeft invloed op de beleidsdekkings-

graad. SPW mag uw pensioen namelijk niet 

verhogen bij een dekkingsgraad lager dan 

110%. Is deze tussen de 110% tot circa 127%? 

Dan kijken we of het mogelijk is om uw 

pensioen gedeeltelijk te verhogen. Bij een 

beleidsdekkingsgraad die hoger is dan circa 

127%, kijkt SPW of het mogelijk is om uw 

pensioen volledig te verhogen.

Eind 2019 beschikt SPW niet over het vereist 

eigen vermogen. Daarom stelt SPW in het 

voorjaar van 2020 een nieuw herstelplan op.  

In het herstelplan moet SPW laten zien hoe 

het fonds binnen 10 jaar gaat herstellen naar 

het vereist eigen vermogen.

Let op de loonheffingskorting

Als u met pensioen gaat, ontvangt u 

uitkeringen van verschillende instanties. 

Pensioen van SPW, AOW van de overheid en 

misschien heeft u zelf bijvoorbeeld nog een 

lijfrente verzekering afgesloten. Op al deze 

uitkeringen wordt loonheffing ingehouden. 

Om te voorkomen dat u teveel korting 

ontvangt en een naheffing krijgt, neemt u 

contact op met de uitkerende instanties en 

zorgt u ervoor dat de loonheffingskorting 

verrekend wordt bij slechts één van deze 

instanties. Op de site van de Sociale 

Verzekerings bank (svb.nl) vindt u meer  

informatie over op welke uitkering u de  

korting het beste kunt laten toepassen.

De invloed van de hypotheekrenteaftrek

Vanaf de AOW-leeftijd valt een deel van uw 

pensioeninkomen in een lager belastingtarief. 

U krijgt daardoor ook minder hypotheekrente-

aftrek, waardoor uw netto hypotheeklasten 

kunnen toenemen. Maar u betaalt dan ook 

minder belasting.

Voorwaardelijk pensioen

Het kan zijn dat u recht heeft op extra 

ouderdomspensioen. Daarvoor gelden 

bepaalde voorwaarden. Daarom noemen we 

dit voorwaardelijk pensioen. Dit pensioen kunt 

u onder meer gebruiken om eerder dan op uw 

68e met pensioen te gaan. Uw maandelijkse 

pensioenuitkering wordt dan namelijk hoger. 

Op Mijn SPW ziet u of u recht heeft op voor-

waardelijk pensioen.

3

De hoogte van

uw pensioen
Hoeveel pensioen u heeft opgebouwd en wat u daar netto van 
overhoudt, vindt u op Mijn SPW. Maar er zijn ook nog andere 
zaken die van invloed zijn op uw inkomen na de pensioenleeftijd.

Kunt u niet inloggen op Mijn SPW of 

heeft u een vraag? Neem dan contact 

op met het serviceteam van SPW.

 ř Of kijk op spw.nl.
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Moet ik zelf mijn 
pensioen aanvragen?

Ja, want bij SPW kunt u verschillende keuzes 

maken rondom uw pensioen. Op Mijn SPW ziet u 

welke mogelijkheden u heeft en welke gevolgen 

uw keuzes hebben. Meer hierover leest u op 

pagina 8 en 9 van dit magazine.

1
Wanneer moet ik 
pensioen aanvragen?

Stuurt u uw aanvraag 2 maanden voor uw gewenste 

pensioendatum naar SPW? Dan zorgen wij ervoor  

dat u uw eerste pensioenuitkering op tijd ontvangt.  

U bepaalt zelf uw pensioenleeftijd: u kunt met 

pensioen tussen 55 jaar tot 5 jaar na uw AOW-leeftijd.

2


Moet ik voor alle fondsen waar 
ik pensioen heb opgebouwd 
apart een aanvraag indienen?
Ja. De meeste pensioenuitvoerders sturen enkele 

maanden voor de standaard pensioendatum of 

de AOW-leeftijd een aanvraagformulier. Heeft u 

geen aanvraagformulier ontvangen? Neem dan 

contact op met het betreffende pensioenfonds. 

Op mijnpensioenoverzicht.nl kunt u zien waar 

u allemaal pensioen heeft opgebouwd. 
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Hoe en waar vraag ik 
pensioen aan?

U vraagt uw pensioen eenvoudig aan via

mijn.spw.nl. Vraagt u niets aan? Dan stuurt SPW 

u een half jaar voordat u de AOW-leeftijd bereikt 

een brief waarin wij u vragen uw pensioen aan te 

vragen via Mijn SPW.

3


SPW SERVICE

De meestgestelde 
pensioenvragen …
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Kan ik kiezen  
hóe ik mijn  
pensioen inricht?
U kunt overwegen eerder met pensioen te gaan. Of dit 

kan, hangt af van uw persoonlijke situatie en wensen. 

Ook kunt u variëren in de hoogte van uw pensioen, 

bijvoorbeeld door te kiezen voor een hogere pensioen-

uitkering totdat uw AOW ingaat. Dan wordt uw 

pensioenuitkering weer lager vanaf het moment dat 

u AOW ontvangt. Tot slot kunt u pensioen uitruilen. 

Dit is het omzetten van het partner pensioen in extra 

ouderdomspensioen of andersom. Wanneer u eenmaal 

een keuze heeft gemaakt, kunt u deze niet meer 

veranderen. Op pagina 8 en 9 leest u meer over 

uw keuzemogelijkheden.

5

Wanneer kan ik 
met pensioen?

U kunt bij SPW met pensioen tussen 55 jaar tot 5 jaar 

na uw AOW-leeftijd. Wilt u (langer dan) vijf jaar vóór 

uw AOW-leeftijd met pensioen gaan? Dat kan alleen 

als het deel waarvoor u met pensioen gaat hetzelfde 

is als het deel waarvoor u stopt met werken. Dus als u 

uw pensioen voor 50% laat ingaan, dan moet u ook 

voor 50% minder gaan werken. U moet dit schriftelijk 

bevestigen. Deze bevestiging is opgenomen in het 

aanvraagformulier dat u via MijnSPW kunt insturen. 

Welke mogelijkheden u heeft, hangt af van uw 

persoonlijke situatie. Kijk hiervoor op Mijn SPW.

6

Hoeveel pensioen ontvang ik?
De hoogte van uw pensioen is afhankelijk van 

onder meer de hoogte van uw inkomen en van 

het aantal dienstjaren. Hoeveel u precies 

ontvangt, kunt u bekijken op Mijn SPW.

7

Is er nieuwe wetgeving en is die van 
invloed op mijn pensioen?

Met enige regelmaat worden er nieuwe afspraken gemaakt 

rondom het pensioen. Dat kan een wets wijziging zijn of een 

aanpassing in het pensioen reglement. Wij informeren u hierover 

schriftelijk en op onze website spw.nl. Klik voor actuele  

informatie op het tabblad ‘Over SPW’ en vervolgens op ‘Nieuws’.

8
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GELDZAKEN

Met de pensioenschijf-van-vijf van  
het Nibud krijgt u in één oogopslag  
een helder beeld van uw toekomstige 
situatie.

Als u denkt over deeltijdpensioen, gaat u eerst eens bekijken hoeveel geld u eigenlijk nodig 
heeft. Niet alleen op korte termijn, maar ook voor als u daarna volledig met pensioen gaat. Het is 
verstandig om minimaal vijf jaar vóór de start van uw (deeltijd)pensionering een berekening te 
maken. Het Nibud kan u daarbij helpen, zodat u een goede pensioenkeuze maakt. 

eenvoudig of u hiervoor in aanmerking komt. Het is goed om te 

weten dat ná uw AOW-leeftijd de sociale premies die u 

verplicht moet afdragen, lager worden. Dit betekent dat uw 

netto inkomen relatief hoger uitvalt. Daar staat tegenover dat 

uw bruto inkomen doorgaans lager is als u gaat pensioneren. 

Gevolgen voor uw hypotheek

Heeft u een hypotheek? Kijk dan eens of u financiële ruimte 

heeft om extra af te lossen, zodat u na uw (gedeeltelijke) 

pen  sionering lagere maandelijkse hypotheeklasten heeft.  

Dit is onder andere van belang omdat na uw AOW-leeftijd een 

deel van uw pensioeninkomen in een lager belastingtarief valt.  

Hierdoor ontvangt u minder hypotheekrenteaftrek, waardoor 

uw netto hypotheeklasten kunnen toenemen. Maar u betaalt 

dan ook minder belasting.

Met de pensioenschijf-van-vijf van het Nibud kunt u precies 

berekenen hoeveel geld u straks nodig heeft om naar uw 

wensen te leven: nibud.nl/schijf-van-vijf. De tool rekent u ook 

voor hoeveel u straks in totaal ontvangt. Naast uw AOW en 

opgebouwde pensioen, houdt de schijf-van-vijf rekening met 

eventuele spaartegoeden, lijfrentes, beleggingen en inkomsten 

uit werk na uw pensionering. Zo krijgt u in één oogopslag een 

helder beeld van uw toekomstige situatie. 

Hoe hoog wordt uw pensioen?

Hoeveel pensioen u heeft opgebouwd en wat u straks maande-

lijks van SPW ontvangt, kunt u bekijken op Mijn SPW. In de 

pensioenplanner ziet u ook wat uw inkomsten worden als u  

met deeltijdpensioen gaat én als u bijvoorbeeld de hoog/laag- 

regeling (zie pagina 6) wilt inzetten. Voor het overzicht van ál 

uw opgebouwde pensioenen – ook bij andere werk gevers – 

kijkt u op mijnpensioenoverzicht.nl. Naast uw opgebouwde 

tegoeden, zijn er nog andere zaken van invloed op  

uw inkomen straks. 

Minder inkomsten, meer toeslag

Wanneer u met deeltijdpensioen gaat, kan het zijn dat uw 

inkomen achteruit gaat. Hierdoor heeft u mogelijk wél recht op 

zorgtoeslag en huurtoeslag. Op toeslagen.nl berekent u 

Een goed deeltijd-
pensioen begint  
met een berekening
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nibud.nl/schijf-van-vijf

Handje contantje
Op Mijn SPW berekent u eenvoudig hoeveel u ontvangt als u kiest voor 

deeltijdpensioen. Hier ziet u alvast wat Hans kan verwachten als hij met 

deeltijdpensioen gaat en de hoog/laag-regeling toepast.

Hans gaat per 1 januari 2020 voor 50% 

met deeltijdpensioen.

1.   Met de hoog/laag-regeling kiest hij 

voor een zo hoog mogelijk deeltijd-

pensioen: maandelijks ontvangt hij 

bruto € 1.282,-. 

2.   Het salaris bij 50% minder werken 

bedraagt bruto € 1.493,50. In totaal 

ontvangt hij dan bruto € 2.775,50 per 

maand (loon + pensioen).

3.   Vanaf zijn AOW-leeftijd (waarschijnlijk 

67 jaar en 3 maanden) gaat Hans 

volledig met pensioen en ontvangt hij 

bruto € 1.367,- van SPW, exclusief 

AOW. 

WIE

Hans (61) 

BURGELIJKE STAAT

Gehuwd

OPBOUW

Per 1 januari 1982 voor 100% 

deelnemer aan de pensioen-

regeling

 HUIDIG INKOMEN

Bruto maandsalaris voor 

36 uur € 2.987,-



Loonheffingskorting kiezen

Na uw AOW-leeftijd ontvangt u een uitkering van de overheid 

en misschien heeft u zelf nog voor een financiële aanvulling 

gezorgd. Op al deze uitkeringen wordt loonheffing ingehouden. 

Maar de loonheffingskorting mag maar bij één uitkering worden 

verrekend. Doet u dit niet, dan krijgt u een naheffing. Op de site 

van de Sociale Verzekeringsbank (svb.nl, u kunt zoeken op 

‘loonheffing’) ziet u op welke uitkering u het beste de loon-

heffing kunt laten toepassen. 

Indexering

Tot slot wilt u natuurlijk weten of uw pensioen meegroeit met 

de prijsstijging en de loonindex. Omdat de rentestand op dit 

moment erg laag is, moet SPW meer geld reserveren voor 

toekomstige uitkeringen. Dit heeft invloed op de dekkings-

graad. Zodra de dekkingsgraad tussen de 110% en 127% ligt, 

kijkt SPW of uw pensioen gedeeltelijk verhoogd kan worden. 

Boven de 127% willen we uw pensioen volledig verhogen.

 

 ř De actuele dekkingsgraad ziet u op spw.nl

AOW      
             

     Werknemerspensioen                    Lijfrente                      Overig vermogen      
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Inzicht in uw financiële toekomst
Helder Overzicht & Inzicht is een nieuwe module in Mijn SPW, uw 

persoonlijke online pensioenomgeving. Helder Overzicht & Inzicht biedt u 

een kijkje in de financiële balans op uw verwachte AOW-leeftijd. De bij SPW 

bekende inkomsten zijn al ingevuld, net als een schatting van uw verwachte 

uitgaven onder meer op het gebied van huisvesting, zorgkosten en verzekeringen. 

Eventuele andere inkomsten voor later zoals andere pensioenen, lijfrentes of spaar-

gelden kunt u zelf eenvoudig toevoegen. U kunt ook uw uitgaven aanpassen. De module 

laat u verschillende keuzemogelijkheden zien en de effecten die deze keuzes hebben op uw 

inkomen voor later. Wat als u eerder wilt stoppen met werken, of juist meer of minder wilt gaat 

werken? De gevolgen daarvan ziet u direct terug in uw financiële balans. Op deze manier biedt 

SPW u handelingsperspectief. U weet dan of u extra moet sparen of beleggen, of misschien uw 

levensstijl moet aanpassen om uw uitgaven te verlagen. 

8 Goed voor elkaar

Goed voor elkaar
Minder werken versus 
deeltijdpensioen
U kunt er voor kiezen om minder 

te gaan werken. Hierdoor bouwt 

u tevens minder pensioen op. 

Helder Overzicht & Inzicht biedt u 

inzicht in wat dat voor u betekent. 

U heeft vanaf 55 jaar ook de mogelijk-

heid om minder te gaan werken in combinatie met deel-

tijdpensioen. Dit betekent dat u uw flexpensioen voor 

een deel laat ingaan en daarnaast blijft werken. 

LET OP: deeltijdpensioen vindt u niet als optie in 

Helder Overzicht & Inzicht. Wel kunt u in de  

pensioenplanner op Mijn SPW berekenen wat de 

financiële gevolgen zijn van uw keuze met  

betrekking tot deeltijdpensioen.

 ř  Bekijk alle voorwaarden en mogelijkheden op  

spw.nl/pensioenkeuzes.

Inzicht in uw financiële toekomst

Eerder stoppen met werken 
Wilt u eerder stoppen met werken? Een 

aantal factoren kan daarop van invloed 

zijn: hoeveel pensioen u al heeft opge-

bouwd, hoeveel (pensioen) u extra 

heeft bijgespaard en hoeveel u nodig 

heeft om van te leven. Helder Over-

zicht & Inzicht biedt inzicht in uw 

verwachte inkomsten en uitgaven. 

Uw vervroegde pensioen kan op 

verschillende manieren ingevuld 

worden: u kunt onder meer 

gebruik maken van een demotie-

regeling of met deeltijdpensioen gaan.

 ř Kijk voor alle factoren en regels 

op spw.nl/metpensioen.
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‘Ik ben net 60 geworden en was tot voor kort niet echt bezig met mijn 

pensioen. Mijn werk doe ik nog steeds met plezier, dus als het nodig 

is kan ik het nog een poos blijven doen. Maar de laatste tijd ben ik 

toch wat meer naar de toekomst gaan kijken: kan ik eerder stoppen 

met werken, bijvoorbeeld als ik 65 ben?’ 

Alle aspecten

‘In Mijn SPW is sinds kort de module Helder Overzicht & Inzicht beschik-

baar. Hierin kan ik zien dat eerder stoppen inderdaad een reële optie is. 

Alle aspecten worden meegenomen in mijn financiële overzicht en het is 

duidelijk dat ik al een goed pensioen heb opgebouwd. Daarnaast kan ik 

precies inzien wat met mijn inkomen gebeurt als ik één, twee of drie jaar 

eerder met pensioen ga. Heel fijn om die kennis te hebben.’ 

Levensgenieters

‘We genieten volop van het leven en willen dit graag blijven doen. 

Dat hoeft helemaal niet duur te zijn. We hebben een seizoensplek op de 

camping en gaan daar zo vaak mogelijk heen. Ook weekendjes weg staan 

regelmatig op het programma, maar we maken bijvoorbeeld geen lange 

vliegreizen. Ons gezin wordt steeds groter: we hebben inmiddels vier 

kleinkinderen en vinden het heerlijk om dingen met ze te ondernemen.’

Geruststellende gedachte

‘Daarom oriënteren we ons nu op onze mogelijkheden en wensen: 

misschien willen we flink gaan sparen, zodat we ons na onze pensionering 

wat meer kunnen veroorloven. Dankzij Helder Overzicht & Inzicht weet ik 

dat we in elk geval niet à la minute actie hoeven ondernemen, dat is een 

heel geruststellende gedachte.’ 

‘ Helder Overzicht & Inzicht laat precies zien  
wat er met mijn inkomen gebeurt als ik eerder met pensioen ga’

klik hier

Yvonne Bos-de Boer 

WIE

Yvonne Bos-de Boer (60),  

verhuurmakelaar bij Lefier in Emmen. 

BURGELIJKE STAAT

Getrouwd met Jan, heeft twee volwassen dochters. 

WOONSITUATIE

Koophuis in Emmer-Compascuum.



Bekijk hier de video  
van Yvonne 

2.869 dagen tot 
mijn pensioen
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‘Sinds vorig jaar ben ik minder gaan werken  

en werk ik nog drie dagen per week.  

Het bevalt uitstekend: ik heb meer tijd voor 

de klein kinderen en kan mooie wandelingen 

en fietstochten maken. Ik doe mijn werk met 

plezier, maar ik merk dat het de laatste jaren 

meer energie kost. Toen mijn vrouw ernstig 

ziek werd, besefte ik dat ik meer tijd voor 

mijn privéleven wilde hebben.’

Handige module

‘Daarom ben ik me in Helder Overzicht & Inzicht 

gaan verdiepen. Met behulp van deze handige 

module heb ik mijn financiële positie in kaart 

gebracht. Je ziet heel duidelijk welke gegevens 

je in kunt voeren. Aan de hand van mijn finan-

ciële balans in Helder Overzicht & Inzicht bleek 

dat minder werken een realistische mogelijk- 

heid was.’ 

Regie in handen

‘Op basis van Helder Overzicht & Inzicht besloot 

ik er werk van te maken om minder te kunnen 

werken en heb ik de benodigde documenten 

opgevraagd bij SPW. Met die informatie ben ik 

het gesprek aangegaan met mijn werkgever. 

Ik had de regie in handen, dat vond ik prettig.’

Financiële consequenties

‘Misschien wil ik op mijn 65e wel met pensioen 

gaan. In Helder Overzicht & Inzicht heb ik 

gezien wat dit financieel betekent. Ik vind  

vrije tijd op de lange termijn belangrijker dan 

geld, maar je wilt weten waar je aan toe bent. 

Mijn pensioen is gelukkig goed voor elkaar.’ 

WIE

Douwe Bakker (63) is projectleider  

bij Lefier in Emmen. 

BURGELIJKE STAAT

Getrouwd, heeft twee kinderen  

en vier kleinkinderen. 

WOONSITUATIE

Koophuis in Emmen.

Douwe Bakker


‘De tool begeleidt je met tekst en uitleg,  
daardoor is 't eigenlijk kind doet de was’

430 dagen tot 
mijn pensioen



Bekijk hier de video 
van Douwe

klik hier

10/12 

https://www.spw.nl/plan-uw-pensioen/inzicht-in-uw-financiele-toekomst/eerder-stoppen-met-werken.aspx


KEUZEMOGELIJKHEDEN

KEUZE 1: UW DEELTIJDPERCENTAGE KIEZEN

Het deeltijdpensioen kunt u in 3 stappen opbouwen van het 

gekozen percentage, bijvoorbeeld 30%,  tot 100%.  U mag na 

ingang twee keer uw deeltijdpercentage aanpassen. De laatste 

keer dat u het percentage aanpast, is dat altijd naar volledige 

pensionering. 

KEUZE 2: DE HOOG/LAAG-REGELING INZETTEN

Wanneer u kiest voor deeltijdpensioen, kunt u ook gebruik-

maken van de hoog/laag-regeling. Bij de hoog/laag-regeling 

kiest u ervoor om enkele jaren meer of juist minder pensioen  

te ontvangen en na uw AOW-leeftijd weer minder of meer.  

Op deze manier laat u uw pensioen aansluiten op uw financiële 

wensen. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor meer pensioen 

zolang u nog een hypotheek heeft en een lagere uitkering 

zodra deze is afgelost. Met de hoog/laag-regeling creëert u  

dan een situatie waarbij u wel minder werkt, terwijl uw totale 

inkomen beperkt daalt. Andersom kan natuurlijk ook: u kiest 

voor een laag/hoog-constructie als u nu met minder toekunt, 

zodat u na uw volledige pensionering meer inkomsten heeft. 

Bijvoorbeeld om een lange reis te maken.

KEUZE 3: PARTNERPENSIOEN WEL OF NIET UITRUILEN?

Uitruil van het partnerpensioen voor extra ouderdomspensioen 

is ook mogelijk bij deeltijdpensioen. Gaat u bijvoorbeeld voor 

30% met deeltijdpensioen, dan kunt maximaal 30% van het 

partnerpensioen omzetten in extra ouderdomspensioen. 

Als u het partnerpensioen uitruilt voor meer ouderdoms-

pensioen, ontvangt uw partner minder of geen partnerpensioen 

wanneer u overlijdt. Uw partner moet daarom toestemming 

geven voor uitruil. Dit is een optie als u allebei een goed 

pensioen heeft bijvoorbeeld. Andersom kunt u het partner-

pensioen ook verhogen met een deel van uw ouderdoms-

pensioen, zodat uw partner meer ontvangt mocht u overlijden. 

Uw ouderdomspensioen gaat dan wel omlaag. 

Op Mijn SPW maakt u eenvoudig een hoog/laag- of 

laag/hoog-berekening. Ook ziet u direct wat uitruil van 

partnerpensioen voor u betekent.

 ř Zie ook Handje Contantje op pagina 7. 

Uw deeltijdpensioen:
uw keuzes
Als u kiest voor deeltijdpensioen, heeft u een aantal keuzes. Op pagina 4 en 5 las u al  
wanneer u met deeltijdpensioen kunt gaan en hoe u vervolgens uw uitkering aanvraagt. 
Hieronder lichten we uw aanvullende mogelijkheden toe.
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Wilt u uw pensioen aanvragen? 
Log dan in via mijn.spw.nl

Stap 1: kies uw pensioenleeftijd

Stap 2: pas eventueel het partnerpensioen aan

Stap 3:  verander eventueel de pensioenhoogte

Stap 4: bekijk uw pensioenplan

Alles naar wens? Accepteer dan uw definitieve  

pensioenplan en de aanvraag voor uw pensioen  

is gedaan. 

1-2-3-4

Uw pensioen: 

stappenplan
pensioen
aanvragen

u kiest!
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https://mijn.spw.nl/account/login?TAM_OP=login

