Indicatieve berekening ouderdomspensioen
Waarom dit formulier?
Met dit formulier kunt u een berekening van uw pensioen aanvragen. Op die manier kunt
u nagaan hoeveel inkomen u ongeveer krijgt als u met pensioen gaat.
Wanneer een berekening aanvragen?
Duurt het niet meer zo lang voordat u met pensioen kunt? Wilt u eerder met pensioen?
Vraag dan een indicatieve berekening aan met dit formulier. Doe dit maximaal twee jaar
voor uw (gewenste) pensioenleeftijd. In twee jaar kan de hoogte van uw pensioen
namelijk nog veranderen. Vraagt u de berekening eerder aan, dan krijgt u geen goed
beeld van uw pensioen.
Wilt u voldoende tijd om uw keuzes te kunnen maken? Vraag de berekening dan minimaal
drie maanden voor uw gewenste pensioendatum aan.
Uw keuzes voor het pensioen
U bepaalt voor een deel zelf wat er met uw pensioen gebeurt. Vanaf vraag 2 kunt u
aangeven welke keuzes u voor uw pensioen wilt maken. U heeft de volgende
mogelijkheden:
1. u wilt eerder met pensioen;
2. u gaat gedeeltelijk met pensioen;
3. u ruilt uw ouderdomspensioen (gedeeltelijk) in voor meer partnerpensioen. Of
andersom: u ruilt uw partnerpensioen (gedeeltelijk) in voor meer ouderdomspensioen;
4. u ontvangt tijdelijk een hoger pensioen.
Met de keuzes die u maakt, rekenen wij uit hoeveel pensioen u krijgt. De keuzes die u op
dit formulier aangeeft zijn niet definitief. Op het moment dat u met pensioen gaat, kunt
u uw keuzes nog veranderen. Dat is ook het moment dat we u laten weten hoeveel
pensioen u precies krijgt. Uw definitieve keuze geeft u aan op het aanvraagformulier;
Aanvraag (Vervroegd) Pensioen.
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Terugsturen
Stuur dit formulier terug naar:
Stichting Pensioenfonds Cargill,
Postbus 501,
9700 AM Groningen.
Of scan het in en stuur het per e-mail naar pensioen@cargillpensioen.nl.
U heeft het formulier opgestuurd. En dan?
Binnen drie weken nadat u het formulier heeft opgestuurd, ontvangt u een voorlopige
berekening van uw pensioen. Wilt u uw telefoonnummer noteren op het formulier?
Mochten er onduidelijkheden zijn dan kunnen wij namelijk sneller contact met u opnemen.
Wilt u met pensioen?
Dan moet u dit nog wel aanvragen. Ongeveer een half jaar voordat u uw AOW-leeftijd
bereikt, ontvangt u het formulier waarmee u uw pensioen kunt aanvragen. Hierdoor kunt
u uw pensioen tegelijk in laten gaan met uw AOW-uitkering. Wilt u eerder met pensioen
en heeft u ook al een indicatieve berekening van ons gehad? Dan verzoeken wij u enkele
maanden voor uw gewenste pensioendatum telefonisch contact op te nemen. Wij sturen u
dan een aanvraagformulier toe.
Meer informatie
Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op, telefoon (050) 582 79 99. Wij zijn van
maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 9.00 uur tot 17.00 uur.
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Aanvraagformulier
1. Uw persoonlijke gegevens
Naam

____________________________________

Pensioennummer

____________________________PDW-048
Het pensioennummer vindt u bijvoorbeeld onder ‘ons kenmerk’
op de brieven die u ontvangt van Stichting Pensioenfonds
Cargill.

Geboortedatum

____________________________________

Telefoonnummer

____________________________________

Samenleving

2. Uw pensioenkeuzes (lees de toelichting voor meer informatie)
2a. Vanaf welke datum wilt u met pensioen? 01 - ______-20_______
2b. Wilt u volledig met pensioen?
Ja, ik wil volledig met pensioen
Nee, ik wil gedeeltelijk met pensioen, namelijk

20%

40%

50%

3a. Wilt u (een deel van) uw ouderdomspensioen inruilen voor een hoger
partnerpensioen?
Nee
Ja, ik wil een partnerpensioen dat 70% is van het verlaagde ouderdomspensioen.
Ja, ik wil ouderdomspensioen inruilen voor een hoger partnerpensioen. Het bedrag dat ik
aan ouderdomspensioen wil inruilen is € ______.
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3b. Wilt u (een deel van) uw partnerpensioen inruilen voor een hoger
ouderdomspensioen?
Nee
Ja, ik wil 100% partnerpensioen inruilen voor een hoger ouderdomspensioen.
Ja, ik wil partnerpensioen inruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Het bedrag dat ik
aan partnerpensioen wil inruilen is € ______.
3c. Wilt u een deel van uw levenslange ouderdomspensioen inruilen voor een
hoger tijdelijk ouderdomspensioen tot uw AOW-leeftijd?
Nee
Ja, ik wil ouderdomspensioen inruilen voor een tijdelijk ouderdomspensioen om het
gemis aan AOW te overbruggen. Ik wil tot mijn AOW-leeftijd € _______ bruto per maand
extra ontvangen.
Ja, ik wil ouderdomspensioen inruilen voor een tijdelijk ouderdomspensioen om het
gemis aan AOW te overbruggen. Mijn gewenste totale bruto pensioeninkomen tot aan mijn
AOW-leeftijd bedraagt totaal € ______ per maand. (Wij berekenen dan de hoogte van het
tijdelijk ouderdomspensioen voor u)
3d. Wilt u tijdelijk meer en daarna minder ouderdomspensioen ontvangen (hooglaag variant)?
Nee
Ja, ik wil tijdelijk een hoger pensioen tot 01 - __-20__ en daarna levenslang een lager

ouderdomspensioen. De hoog-laag variant is mogelijk tot 68, 70, 73, 75 of 78 jaar.
4. Ondertekening
Datum

___________________

Plaats

___________________

Handtekening deelnemer

___________________
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Toelichting
Deze toelichting hoort bij het formulier ‘Indicatieve berekening ouderdomspensioen’.
2 Uw pensioenkeuzes
2a. U kunt uw pensioen op zijn vroegst op uw 60-jarige leeftijd in laten gaan. De uiterste
ingangsdatum is 68 jaar.
2b. Misschien wilt u nog wel doorwerken, maar dan minder uren. U kunt hier dan aangeven
of u gedeeltelijk met pensioen wilt gaan. U kunt kiezen uit een percentage van 20%, 40%
of 50%. Als u kiest voor 20%, dan gaat 20% van uw pensioen in en de overige 80% blijft
staan tot de datum waarop u volledig met pensioen wenst te gaan. U blijft voor het overige
deel in dienst bij Cargill en bouwt pensioen op over dit gedeelte.
3a. Ouderdomspensioen inruilen voor een hoger partnerpensioen
U heeft de mogelijkheid om uw ouderdomspensioen te gebruiken voor een hoger
partnerpensioen. Dit heet uitruilen. Hiervoor geldt dat als u gescheiden bent, het
partnerpensioen voor uw ex-partner ook meetelt.
Voorbeeld (bedragen per jaar): Bij uitruil van € 1.000,- ouderdomspensioen op 68-jarige
leeftijd ontvangt uw partner € 3.176,- aan partnerpensioen (bedrag 2018, deze
berekeningsfactoren verschillen per leeftijd en kunnen jaarlijks wijzigen).
3b. Partnerpensioen inruilen voor een hoger ouderdomspensioen
U kunt het partnerpensioen (gedeeltelijk) gebruiken voor een hoger ouderdomspensioen.
Dit heet uitruilen. Uw partnerpensioen wordt daardoor lager. Als u bijvoorbeeld geen
partner heeft of wanneer uw partner voldoende eigen inkomen heeft, dan kunt u
gebruikmaken van deze uitruilmogelijkheid.
Voorbeeld (bedragen per jaar): Uw pensioenleeftijd is 68 jaar. Bij een uitruil van
€ 1.000,- partnerpensioen, ontvangt u € 315,- extra aan ouderdomspensioen (bedrag 2018,
deze berekeningsfactoren verschillen per leeftijd en kunnen jaarlijks wijzigen).
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3c. Tijdelijk ouderdomspensioen, tot AOW-leeftijd een hoger pensioen ontvangen.
U kunt er ook voor kiezen om vanaf uw pensionering tot uw AOW-leeftijd een hoger
pensioen te ontvangen. Daardoor is uw ouderdomspensioen tot uw AOW-leeftijd hoger.
Maar na uw AOW-leeftijd wordt dit lager. Dit komt omdat u een deel van uw totale
pensioeninkomen al voor uw AOW-leeftijd ontvangt. Deze variant kunt u combineren met de
hieronder genoemde hoog-laag variant. Op het aanvraagformulier kunt u aangeven welk
bedrag u totaal aan pensioen wilt ontvangen tot uw AOW-leeftijd. Wij berekenen dan de
hoogte van het tijdelijk ouderdomspensioen voor u. U ontvangt dan het tijdelijk
ouderdomspensioen tot en met het einde van de maand waarin u uw AOW-leeftijd bereikt.
Wij gaan daarbij uit van uw AOW-leeftijd zoals bekend is op het moment van ondertekening
van dit aanvraagformulier.
Met onderstaande tabel krijgt u een indicatie van wat dit voor uw pensioen betekent. Een
andere datum is uiteraard mogelijk.

Voorbeeld: Iemand ontvangt vanaf 62 jaar € 3.000 per jaar levenslang ouderdomspensioen.
Hij wil € 800 van zijn levenslang ouderdomspensioen gebruiken voor een tijdelijk
ouderdomspensioen vanaf zijn 62ste jaar tot 66 jaar en 4 maanden. Hij ontvangt dan het
volgende (cijfers 2018):
Vanaf 62 jaar tot 66 jaar en 4 maanden

€ 3.987 per jaar

(€ 800 * 498,40 / 100)

Vanaf 62 jaar levenslang

€ 2.200 per jaar

(€ 3.000 - € 800)
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3d. Hoog-laag variant, tijdelijk een hoger pensioen ontvangen en daarna een lager
pensioen ontvangen.
Misschien wilt u voor een bepaalde periode een hoger pensioen ontvangen dan in de jaren
daarna. Bijvoorbeeld omdat u:
-

een jongere partner heeft die een paar jaar later AOW ontvangt; of

-

nog studerende kinderen hebt; of

-

nog een hypotheek moet afbetalen; of

-

nog andere tijdelijke kosten hebt.

In dit soort situaties kunt u kiezen voor de hoog/laag variant. U ontvangt dan vanaf uw
pensioneringsdatum tijdelijk een hoger pensioen. Na afloop van de afgesproken periode,
ontvangt u levenslang een lager pensioen. Omzetting naar hoog/laag heeft geen invloed op
de hoogte van het partnerpensioen.
U kunt op het aanvraagformulier een datum (eerste van de maand) aangeven tot wanneer u
een hoger pensioen wenst. Bijvoorbeeld tot de maand waarin uw partner de AOW-leeftijd
bereikt.
In onderstaande tabel ziet u een voorbeeld van enkele leeftijden. Andere leeftijden zijn
uiteraard ook mogelijk. De hoog-laag variant is mogelijk tot 68, 70, 73, 75 of 78 jaar.
Pensioneringsdatum Tot 68 jaar

Tot 70 jaar Tot 75 jaar

hoog

hoog

hoog

60

119,7%

117,0%

111,2%

63

123,5%

120,2%

113,2%

65

126,8%

122,9%

114,8%

66

128,7%

124,6%

115,8%

67

130,9%

126,4%

116,9%

Na de periode hoog ontvangt u levenslang de lage uitkering. Deze uitkering is 75% van de
hoge uitkering.
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Voorbeeld: U gaat op 67-jarige leeftijd met pensioen en u wilt tot 75-jarige leeftijd een
hoger pensioen ontvangen. Vanaf die leeftijd ontvangt u dan een lager pensioen.
U heeft een ouderdomspensioen opgebouwd van € 4.000,- per jaar. U ontvangt dan het
volgende aan ouderdomspensioen (bedrag 2018, deze berekeningsfactoren kunnen jaarlijks
wijzigen):
van 67 jaar tot 75 jaar

€ 4.676 per jaar

(€ 4.000 * 116,9%)

vanaf 75 jaar levenslang

€ 3.507 per jaar

(€ 4.676 * 75%)

Disclaimer:
De voorbeelden waar getallen en percentages zijn genoemd zijn gebaseerd op de
rekenfactoren van 2018. Deze factoren kunnen wijzigen en gelden daarom ook als een
indicatie. De bepalingen in het pensioenreglement zijn leidend bij de vaststelling van uw
pensioen.
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