
 

 

 

 
In deze nieuwsbrief:  
 
- Factor A en de belastingaangifte 
- ‘Wat blijft van mij, wat wordt van jou?’ 
- Uw pensioen checken was nog nooit zo makkelijk! 
- 10% van het pensioen in één keer opnemen: vanaf 2023 kan het 
- Hebt u vertrouwen in het nieuw pensioenstelsel? Vul de poll in 
- Pensioen belangrijk? Voor machinist Antoine (46) wel! 
- Zo staan we ervoor  

 
 

 

 
Factor A en de belastingaangifte  
 
In 2021 doet u aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2020. Misschien komt er ook 
een vraag voorbij over de Factor A. Lees wat dit is en wat u moet invullen.  

 
 

 
'Wat blijft van mij, wat wordt van jou?'  
 
Een scheiding raakt ook uw pensioen. Dat staat in de wet. De regels gaan veranderen. 
Waarschijnlijk vanaf 1 januari 2022. 
 
Dit blijft hetzelfde: 
- Uw ex-partner heeft recht op de helft van het pensioen dat u hebt opgebouwd. 
- U en uw ex kunnen ook andere afspraken maken. 
 
Dit verandert: 
- U en uw ex kiezen allebei zelf wanneer u uw pensioen wilt laten ingaan. 
- Ons fonds betaalt aan allebei apart het pensioen uit. Gaat u in 2021 scheiden? Dan 
gelden deze regels.  
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Uw pensioen checken was nog nooit zo makkelijk!  
 
Krijgt u later genoeg pensioen? Is zelf bijsparen voor u verstandig? Of wat betekent 
eerder stoppen met werken voor u? Met de gratis Pensioenchecker app krijgt u 
meteen antwoord op deze - en meer - vragen. U logt snel en veilig in met uw DigiD. De 
gegevens van de Pensioenchecker app komen van de website 
mijnpensioenoverzicht.nl.  

 
  

 

 
10% van het pensioen in één 
keer opnemen: vanaf 2023 
kan het  
 
Gaat u in 2023 of later met pensioen? 
Dan kunt u waarschijnlijk 10% van uw 
pensioen in één keer opnemen! 
Eerder lieten wij u weten dat dit per 
2022 mogelijk werd. De opzet blijft 
hetzelfde, alleen de datum is 
uitgesteld door de val van het kabinet.  

 

 

 

 
Hebt u vertrouwen in het nieuwe pensioenstelsel?  
 
Laat het ons weten via de poll op onze website. Kijkt u vol vertrouwen naar de 
toekomst of maakt u zich zorgen? We horen het graag. In de volgende nieuwsbrief 
leest u de uitkomsten en praten u bij over de nieuwste ontwikkelingen. 
 
Geef uw mening  
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Hoe staan we ervoor?  
 
In februari 2021 is onze dekkingsgraad gestegen van 119,0% naar 123,1%. De 
dekkingsgraad laat zien hoe gezond ons fonds is.  

 
 

 

 

 
Afmelden  

 

 

 
Wilt u reageren? 

Mail ons  

 

 

 
Disclaimer  
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