Pensioenvergelijker
vergelijk twee pensioenregelingen
Medewerkers Notariaat
Waarom vergelijken?
Pensioenregelingen verschillen van elkaar. Met deze vergelijker kunt u uw pensioenregeling bij Pensioenfonds Notariaat (SPN)
vergelijken met een andere pensioenregeling. Bekijk wat de verschillen zijn en wat dat betekent. Misschien moet u zelf nog
extra pensioen regelen? Ook kan de Pensioenvergelijker u helpen bij uw keuze om uw pensioen wel of niet mee te nemen naar
Pensioenfonds Notariaat (waardeoverdracht).

STAP 1

Wat krijgt u wel en wat krijgt u niet in de pensioenregelingen?

Vergelijk in deze stap wat u wel en niet krijgt in beide
pensioenregelingen.

Andere pensioenregeling bij:

Bouwt u ouderdomspensioen op?
Zo ja, wat is de standaard pensioenleeftijd?

Ja, pensioenleeftijd 67
Nee

Ja, pensioenleeftijd
Nee

Als u overlijdt, krijgt uw partner dan
partnerpensioen?

Ja
Ja, alleen als ik op dat moment

Ja
Ja, alleen als ik op dat moment

bij deze werkgever werkte

bij deze werkgever werkte

Nee

Nee

Ja
Ja, alleen als ik op dat moment

Ja
Ja, alleen als ik op dat moment

bij deze werkgever werkte

bij deze werkgever werkte

Nee

Nee

Blijft u pensioen opbouwen als u (gedeeltelijk)
arbeidsongeschikt wordt?

Ja
Nee

Ja
Nee

Krijgt u een aanvullend pensioen als u
arbeidsongeschikt wordt?

Ja
Nee

Ja
Nee

Dit bedrag is

Dit bedrag is

€ 17.894

€

Als u overlijdt, krijgen uw kinderen dan
wezenpensioen?

STAP 2

Pensioenfonds Notariaat

Hoe bouwt u pensioen op?

Pensioen opbouwen kan op verschillende manieren.
Hoe bouwt u pensioen op?

Over welk bedrag bouwt u geen pensioen op
(franchise)?
Let op! Bij een lager bedrag bouwt u meer
pensioen op dan bij een hoger bedrag.
Hoeveel procent pensioen bouwt u jaarlijks op?

1,45 %
Niet van toepassing

%
Niet van toepassing

Tot welk salaris bouwt u pensioen op?

Betaalt u zelf voor uw pensioen?
Let op! Bekijk op uw loonstrook hoeveel u
betaalt.

STAP 3

Pensioenfonds Notariaat

Andere pensioenregeling bij:

€ 105.395

€

Ja, €
Nee

Ja, €
Nee

Welke keuzes heeft u zelf?

In stap 1 heeft u vergeleken wat u wel en niet krijgt in beide pensioenregelingen. Misschien kunt u daarnaast zelf ook een
aantal keuzes maken. In deze stap bekijkt u welke keuzes u wel of niet heeft.
Vrijwillig
Partnerpensioen
Wezenpensioen
Arbeidsongeschiktheidspensioen

Vrijwillig
Partnerpensioen
Wezenpensioen
Arbeidsongeschiktheidspensioen

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Kunt u zelf extra ouderdomspensioen regelen?

Ja
Nee

Ja
Nee

Verdient u meer dan € 114.866 per jaar?
Kunt u dan meedoen aan een aparte
pensioenregeling?

Ja
Nee

Ja
Nee

Kunt u vrijwillig (extra) partnerpensioen,
wezenpensioen of arbeidsongeschiktheidspensioen regelen?

STAP 4

Hoe zeker is uw pensioen?

Hoeveel pensioen u later krijgt is vaak nog onzeker. Vergelijk of de hoogte van uw pensioen wel of niet vaststaat.
Vergelijk ook of uw pensioen meegroeit met de stijging van de prijzen/lonen en of uw pensioen misschien verlaagd wordt.
Let op! Hoe lager de beleidsdekkingsgraad, hoe groter de kans dat uw pensioen wordt verlaagd. Bekijk onze actuele
beleidsdekkingsgraad op www.pensioenfondsnotariaat.nl.

STAP 5

Staat de hoogte van uw pensioen nu al vast?

Ja
Nee

Ja
Nee

Is de hoogte van uw pensioen afhankelijk van
beleggingen?

Ja
Nee

Ja
Nee

Groeit het pensioen mee, bijvoorbeeld met de
prijzen of lonen? Zo ja, met welk percentage is
dit de afgelopen jaren gebeurd?
Let op! Deze vraag kunt u alleen invullen als u in
stap 2 middelloon of eindloon heeft ingevuld.

Nee
Ja, in jaar
2021
2020
2019

Percentage
0%
0%
0%

Nee
Ja, in jaar
______
______
______

Percentage
______ %
______ %
______ %

Uw pensioen kan worden verlaagd. Is dit de
afgelopen jaren gebeurd?
Let op! Deze vraag kunt u alleen invullen als u
bij stap 2 middelloon of eindloon heeft ingevuld.

Nee
Ja, in jaar
2013
2011
______

Verlaging
3,20 %
2,10 %
______ %

Nee
Ja, in jaar
______
______
______

Verlaging
______ %
______ %
______ %

Hoe belangrijk zijn de verschillen voor u?

U weet nu wat de verschillen tussen beide pensioenregelingen zijn. Hoe belangrijk zijn deze verschillen voor u? Bekijk
bijvoorbeeld of waardeoverdracht wel of niet verstandig voor u is. Wilt u meer informatie over de verschillen en wat deze
voor uw pensioen betekenen? Neem dan contact met ons op. U kunt bellen naar (050) 582 98 58. Of stuur uw e-mail naar
deelnemer@pensioenfondsnotariaat.nl. U kunt ook uw werkgever of financieel adviseur om hulp vragen.

