Brand New Day

Hoeveel heeft u later nodig?
Hoeveel moet u nu opzijzetten om er later een beetje comfortabel bij te zitten? We kunnen die vraag niet exact beantwoorden,
maar kunnen met onze tool wel een goede inschatting doen. Om die inschatting te kunnen doen, vragen we u een aantal
vragen te beantwoorden. Hieronder leggen we per vraag uit waarom.

Wat is uw bruto maandinkomen?
Aan de hand van uw huidige bruto maandinkomen kunnen we aannames doen over het pensioen dat u opbouwt bij uw
werkgever. Ook kunnen we u aan de hand van uw bruto maandinkomen een indicatie geven van een geschikt bruto
totaalinkomen per maand tijdens uw pensioen.

Wat is uw leeftijd?
Aan de hand van uw leeftijd bepalen we hoe lang u eventueel pensioen heeft opgebouwd bij uw werkgever, hoeveel jaren
AOW u nog opbouwt én hoeveel jaar u nog heeft om te kunnen sparen of beleggen voor uw pensioen.

Heeft u een partner?
Als u een partner heeft tijdens uw AOW-leeftijd (dat wil zeggen dat u samenwoont of getrouwd bent), ontvangt u een ander
bedrag aan AOW dan wanneer u alleenstaand bent. Aan de hand van uw antwoord op deze vraag maken we dus een
inschatting van de hoogte van de AOW die u later ontvangt. Wij gaan er in onze berekening vanuit dat uw partner dezelfde
leeftijd als u heeft.

Wat is het bruto maandinkomen partner?
Aan de hand van het bruto maandinkomen van uw partner kunnen we aannames doen over het pensioen dat hij of zij opbouwt
bij een werkgever. Ook kunnen we u aan de hand van uw gezamenlijke bruto maandinkomen een indicatie geven van een
geschikt bruto totaalinkomen per maand tijdens uw pensioen.

Gewenst bruto maandinkomen bij pensioen per maand
Om een inschatting te maken van hoeveel u maandelijks moet gaan opbouwen, moeten we natuurlijk wel weten met hoeveel
geld u later wilt rondkomen. Om niet te fors in inkomen terug te vallen tijdens uw pensionering, raden we hiervoor minimaal
70% van uw huidige totale maandinkomen aan. U kunt dit echter naar eigen wens aanpassen.

Heeft u altijd in Nederland gewoond?
Voor elk jaar dat u niet in Nederland woonachtig bent geweest, ontvangt u 2% minder AOW van de Nederlandse overheid.
Om dus na te kunnen gaan hoe hoog uw AOW straks is, vragen we u aan te geven of u altijd in Nederland heeft gewoond.

Bouwt u pensioen op via een werkgever?
Pensioen dat wordt opgebouwd via een werkgever is voor veel mensen een belangrijk deel van het totale inkomen na
pensionering. Om een inschatting te kunnen maken van uw maandinkomen na pensionering, vragen we u aan te geven of u
pensioen opbouwt via een werkgever.

Hoe goed denkt u dat uw regeling is?
Het is onmogelijk om met nauwkeurigheid aan te geven hoeveel pensioen u tijdens pensionering gaat ontvangen van uw
werkgever(s), maar we kunnen wel een inschatting doen. Die inschatting doen we op de volgende manier:
»

Geen mening: u bouwt geen pensioen op.

»

Niet heel goed: u bouwt geen pensioen op

»

Kan beter: het maandelijks pensioen dat u later ontvangt van uw werkgever is gelijk aan 20% van uw gewenste bruto
maandinkomen na pensioen.

»

Gemiddeld: het maandelijks pensioen dat u later ontvangt van uw werkgever is gelijk aan 35% van uw gewenste bruto
maandinkomen na pensioen.

»

Beter dan gemiddeld: het maandelijks pensioen dat u later ontvangt van uw werkgever is gelijk aan 55% van uw
gewenste bruto maandinkomen na pensioen.

»

Uitstekend: het maandelijks pensioen dat u later ontvangt van uw werkgever is gelijk aan 70% van uw gewenste bruto
maandinkomen na pensioen.

Zijn er jaren geweest waarin u geen pensioen heeft opgebouwd via uw werkgever?
Het is goed mogelijk dat u niet alle jaren vanaf uw 18e tot nu pensioen opgebouwd heeft bij een werkgever. Dit nemen wij
uiteraard mee in de berekening. Voor elk gemist jaar trekken wij ongeveer 2% van uw pensioeninkomen via een werkgever af.

Hoeveel vermogen heeft u in lijfrentes en andere fiscaal gefaciliteerde producten opgebouwd?
Naast AOW en pensioen via een werkgever, is het in Nederland ook mogelijk om zelf (aanvullend) pensioen op te bouwen.
Dit wordt vaak een lijfrente of banksparen genoemd. Om een volledig beeld te krijgen van uw totale inkomen tijdens uw
pensioeninkomen, vragen we u hier in te vullen hoeveel vermogen u heeft opgebouwd via een lijfrente of andere aanvullende
pensioenpotjes, zoals bijvoorbeeld oudedagsreserve of een gouden handdrukrekening.

Hoeveel eigen vermogen (sparen en beleggen) heeft u reeds opgebouwd voor uw pensioen?
Als u speciaal voor uw pensioen eigen vermogen heeft opgebouwd, dan kunt u dit later gebruiken om uw maandlasten mee
te betalen. Daarom vragen wij u hier aan te geven hoeveel eigen vermogen heeft opgebouwd dat speciaal bedoeld is als
pensioeninkomen.

