
 

 
 

Pensioenberekening aanvragen 
 
Eenvoudig zelf inzicht krijgen in uw pensioen 
Dat kan met uw persoonlijke pensioendashboard via www.pensioenfondsnotariaat.nl/mijn-
pensioendashboard. U logt eenvoudig in met uw DigiD.  
 
In het pensioendashboard ziet u meteen hoeveel pensioen u kunt verwachten en wat bepaalde 
pensioenkeuzes betekenen voor uw pensioen. U kunt verschillende scenario’s maken en opslaan. 
 
Wanneer gebruikt u dit formulier? 
Wilt u over maximaal twee jaar met pensioen? En wilt u weten hoeveel pensioen u dan krijgt, maar 
gebruikt u het pensioendashboard liever niet? Vul dit formulier in en wij maken een pensioenberekening 
voor u.  
 
Hulp nodig? Lees de toelichting of neem contact op. We staan voor u klaar 
Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? In de toelichting staat allerlei informatie om u op 
weg te helpen. Komt u er niet uit? Neem dan contact met ons op: 
 

 E-mail: deelnemer@pensioenfondsnotariaat.nl 

 Telefoon: (050) 582 98 58. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 09.00 uur tot 
17.00 uur 
 

Terugsturen 
Stuur dit formulier per post terug naar:  
Stichting Pensioenfonds Notariaat 
Postbus 501 
9700 AM Groningen  
 
Of per e-mail naar deelnemer@pensioenfondsnotariaat.nl. 
 
Binnen twee weken antwoord 
Binnen twee weken nadat u het formulier heeft opgestuurd, ontvangt u uw pensioenberekening.  
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1. Uw persoonlijke gegevens 
Pensioennummer        ____________________ 

Naam        ____________________    

Telefoonnummer     ____________________ 

E-mailadres     ____________________ 

 

2. Uw pensioenkeuzes 
U kunt voor uw pensioen verschillende keuzes maken. Deze hebben gevolgen voor de hoogte van uw 
pensioen. Lees de toelichting. 
 
2a. Wanneer wilt u met pensioen? 
Lees de toelichting. 
Ik wil met pensioen op 1 -_____- 20 ______ 
 
2b. Wilt u gedeeltelijk met pensioen? 
Lees de toelichting. 

□ Nee, ik wil volledig met pensioen. 

□ Ja, ik wil gedeeltelijk met pensioen, namelijk  voor _______ %  Ga verder met vraag 2e. 

 
2c. Wilt u AOW-compensatie?  
Let op! Vul deze vraag alleen in als u bij vraag 2b ‘Nee’ heeft gekozen en dus volledig met pensioen wilt 
gaan.  
AOW-compensatie heeft gevolgen voor uw levenslange ouderdomspensioen. Lees de toelichting. 

□ Nee, ik wil geen AOW-compensatie. Ga verder met vraag 2e. 

□ Ja, ik wil AOW-compensatie. Ga verder met vraag 2d. 

 
2d. Hoeveel AOW-compensatie wilt u? 

□ Ja, ik heb een partner. Ga verder met vraag 2f. 

 
2f. Wilt u partnerpensioen uitruilen voor meer ouderdomspensioen? 
Als u partnerpensioen uitruilt, krijgt uw partner minder of geen partnerpensioen als u overlijdt. Lees de 
toelichting. 

□ Ja, ik wil mijn volledige partnerpensioen uitruilen voor meer ouderdomspensioen. 

□ Ja, ik wil mijn partnerpensioen gedeeltelijk uitruilen voor meer ouderdomspensioen. Het bedrag dat ik 

wil uitruilen is € ________________  

□ Nee, ik wil mijn partnerpensioen niet uitruilen.  

 
 
 

□ Nee, ik heb geen partner. Wij zetten het partnerpensioen om in ouderdomspensioen voor u. U krijgt 

hierdoor meer ouderdomspensioen. Ga verder met vraag 2h. 

□ een ander bedrag: € ________________ bruto per jaar. Vul maximaal € 24.482 in.   

 
2e. Heeft u een partner? 

□ € 17.970 bruto per jaar (vergelijkbaar met AOW voor alleenstaanden – bedrag 2023). 

□ € 12.241 bruto per jaar (vergelijkbaar met AOW voor gehuwden – bedrag 2023).  

□ € 24.482 bruto per jaar (vergelijkbaar met 2 keer AOW voor gehuwden – bedrag 2023). 



 

 
 

 
 
 
2g. Wilt u ouderdomspensioen uitruilen voor meer partnerpensioen voor uw partner?  
Lees de toelichting. 

□ Ja, ik wil een partnerpensioen van 70% van mijn ouderdomspensioen. 

□ Ja, ik wil meer partnerpensioen, maar minder dan 70% van mijn ouderdomspensioen.  Ik wil een 

partnerpensioen van ________ % van mijn ouderdomspensioen.  

□ Nee, ik wil geen ouderdomspensioen uitruilen.  

 
2h. Wilt u tijdelijk meer ouderdomspensioen? 
Let op! Vul deze vraag alleen in als u bij vraag 2b ‘Nee’ heeft gekozen en dus volledig met pensioen wilt 
gaan. 
U ontvangt eerst meer en daarna minder ouderdomspensioen. Lees de toelichting. 

□ Ja, ik wil meer ouderdomspensioen voor _______  jaar en _______  maanden.  Vul een periode tussen 

de 3 jaar en 10 jaar in. 

□ Nee  

 
2i. Wilt u tijdelijk minder ouderdomspensioen? 
Let op! Vul deze vraag alleen in als u bij vraag 2b ‘Nee’ heeft gekozen en dus volledig met pensioen wilt 
gaan. 
U ontvangt eerst minder en daarna meer ouderdomspensioen. Lees de toelichting. 

□ Ja, ik wil minder ouderdomspensioen voor _______jaar en _______maanden. Vul een periode tussen de 

3 jaar en 10 jaar in. 

□ Nee  

 
3. Wilt u dat wij loonheffingskorting toepassen op uw pensioen?   
Lees de toelichting. 
□ Ja 

□ Nee 

 
4. Ondertekening 
Lees de toelichting. 
 
Plaats     ____________________ 
   
Datum     ____________________ 
 
Uw handtekening   ____________________   
 
 
 
 
  



 

 
 

 

Toelichting bij formulier ‘Pensioenberekening aanvragen’ 
 
Lees deze toelichting als u vragen heeft over het formulier. Heeft u hulp nodig bij het invullen van het 
formulier? Neem dan contact met ons op, we staan voor u klaar: 
 

 E-mail: deelnemer@pensioenfondsnotariaat.nl 

 Telefoon: (050) 582 98 58. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 09.00 uur tot 
17.00 uur 
 

Toelichting algemeen 
 
Wanneer gebruikt u dit formulier? 
Wilt u over maximaal twee jaar met pensioen gaan? En wilt u weten hoeveel pensioen u dan krijgt? Vul 
het formulier in en wij maken een pensioenberekening voor u.  
 
Duurt het langer dan 2 jaar voor u met pensioen wilt gaan?  
Dan kunt u het beste zelf met uw pensioen aan de slag. Ga naar uw persoonlijke pensioendashboard via 
www.pensioenfondsnotariaat.nl/mijn-pensioendashboard. U logt eenvoudig in met uw DigiD.  
 
In het pensioendashboard ziet u hoeveel pensioen u kunt verwachten en wat bepaalde pensioenkeuzes 
betekenen voor uw pensioen.  
 
De pensioenberekening is een indicatie  
De berekening die u krijgt, is een indicatie. Er kan immers nog veel veranderen tot u echt met pensioen 
gaat.   
 
Wilt u met pensioen? 
Dan moet u dit nog wel aanvragen. Ongeveer een half jaar voor uw AOW-leeftijd ontvangt u hiervoor het 
aanvraagformulier. Wilt u eerder met pensioen? Neem dan minimaal drie maanden voor 
uw gewenste pensioendatum contact met ons op. Wilt u later met pensioen? Dan kunt u wachten tot u 
het aanvraagformulier van ons ontvangt.  
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Toelichting op de vragen 
 

2. Uw pensioenkeuzes 
 
2a. Wanneer wilt u met pensioen? 
U kiest zelf wanneer u met pensioen gaat: op uw 67ste (de standaardpensioenleeftijd), eerder óf later. 
 
U kunt eerder met pensioen:  

 Al vanaf 10 jaar vóór uw AOW-leeftijd.  

 Gaat u vijf jaar of eerder voor uw AOW-leeftijd met pensioen? Dan kan dit alleen als u helemaal 
stopt met werken.  

 
Later met pensioen gaan kan ook, tot maximaal vijf jaar na uw AOW-leeftijd.  
 
Let op! Heeft u een WAO- of WIA-uitkering en bouwt u premievrij pensioen bij ons op? Dan kunt u ook 
eerder met pensioen. Maar u bouwt dan geen premievrij pensioen meer op.  
 
2b. Wilt u gedeeltelijk met pensioen? 
U kunt in één keer helemaal met pensioen gaan. U kunt ook blijven werken, maar dan minder uren. U 
krijgt dan salaris en pensioen voor het deel dat u niet meer werkt. U gaat dan met deeltijdpensioen.  
 
2c. Wilt u AOW-compensatie? 
Let op! Vul deze vraag alleen in als u bij vraag 2b ‘Nee’ heeft gekozen. U kunt namelijk alleen kiezen voor 
AOW-compensatie als u volledig met pensioen gaat.  
 
Gaat u voor uw AOW-leeftijd met pensioen?  

 Dan kunt u een deel van uw levenslange ouderdomspensioen omzetten in een tijdelijk 
ouderdomspensioen tot u AOW krijgt. Dit heet ‘AOW-compensatie’.  

 Door de AOW-compensatie krijgt u minder levenslang ouderdomspensioen.  

 Hoe hoger uw AOW-compensatie, hoe minder levenslang ouderdomspensioen u krijgt.  
 
2f. Wilt u partnerpensioen uitruilen voor meer ouderdomspensioen? 
Naast uw ouderdomspensioen heeft u een partnerpensioen opgebouwd.  
 

 Als u overlijdt, krijgt uw partner dit partnerpensioen.  

 U kunt dit partnerpensioen helemaal of gedeeltelijk uitruilen voor een hoger ouderdomspensioen 
voor uzelf.  

 Uw partner is de persoon met wie u: 
o getrouwd bent 
o een geregistreerd partnerschap heeft 
o samenwoont. Hiervoor geldt dat u:  

 een duurzame, gezamenlijke huishouding heeft 
 een notarieel vastgelegd samenlevingscontract heeft 
 geen bloed- of aanverwantschap in de rechte lijn heeft (ouder of kind). Woont u 

samen met uw broer of zus, dan geldt het partnerpensioen dus wel voor hem of 
haar 

 tot uw overlijden minimaal zes maanden heeft samengewoond 
Let op! Het nadeel van uitruilen is dat uw partner geen of minder partnerpensioen krijgt als u overlijdt. Uw 
partner moet hiervoor dan ook toestemming voor geven en het formulier ondertekenen als u uw pensioen 
definitief aanvraagt. 



 

 
 

2g. Wilt u ouderdomspensioen uitruilen voor meer partnerpensioen?  
Naast uw ouderdomspensioen heeft u een partnerpensioen opgebouwd.  
 

 Als u overlijdt, krijgt uw partner dit partnerpensioen.  

 U kunt een deel van uw ouderdomspensioen uitruilen voor een hoger partnerpensioen. Uw 
partner krijgt dan meer partnerpensioen als u overlijdt. U krijgt zelf minder ouderdomspensioen.  

 
Let op! U kunt alleen kiezen voor meer partnerpensioen als uw partnerpensioen lager is dan 70% van uw 
eigen ouderdomspensioen.  
 
2h. Wilt u tijdelijk meer ouderdomspensioen? 
Let op! Vul deze vraag alleen in als u bij vraag 2b ‘Nee’ heeft gekozen. U kunt namelijk alleen kiezen voor 
tijdelijk meer ouderdomspensioen als u volledig met pensioen gaat.  
 
U kunt tijdelijk meer ouderdomspensioen ontvangen.  
 

 Voor minimaal 3 en maximaal 10 jaar.  

 Daarna krijgt u levenslang minder ouderdomspensioen: 75% van het hogere ouderdomspensioen.  
 
2i. Wilt u tijdelijk minder ouderdomspensioen? 
Let op! Vul deze vraag alleen in als u bij vraag 2b ‘Nee’ heeft gekozen. U kunt namelijk alleen kiezen voor 
tijdelijk minder ouderdomspensioen als u volledig met pensioen gaat.  
 
U kunt tijdelijk minder pensioen ontvangen. 
 

 Voor minimaal 3 en maximaal 10 jaar.  

 Daarna krijgt u levenslang meer ouderdomspensioen: 133% van het hogere ouderdomspensioen.  
 
3. Loonheffingskorting 
Over uw pensioen betaalt u belasting. U kunt een loonheffingskorting krijgen op uw belasting. U betaalt 
dan minder belasting en premie volksverzekeringen. Wij kunnen de loonheffingskorting toepassen op uw 
pensioen. Maar ontvangt u andere, hogere inkomsten? Dan raden wij u aan de 
korting toe te laten passen op dit hogere bedrag. 
 
 


