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OP MAAT
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 Maak (samen met uw partner) een plan over hoe 

u de eerste jaren van uw pensioen wilt invullen.

Breng (samen met uw partner) uw financiële  

situatie in kaart vanaf uw pensioneren.

Ga naarpnomedia.nl/mijnpno en vul bij 

‘Direct regelen/Met pensioen gaan’ de pensioenofferte in.

  Geef uw pensioenkeuzes minstens 3 maanden  

vóór uw gewenste pensioendatum aan ons door.

Speelt uw werkgever een rol in uw plannen?

Bespreek samen de (on)mogelijkheden omtrent uw pensioneren.

CHECKLIST

Zo weet u zeker dat u de juiste keuzes maakt:
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Eerder of later met pensioen (Pagina 3)

Hoger of lager pensioen (Pagina 5)

Pensioen uitruilen (Pagina 7)

Deeltijdpensioen (Pagina 10)

MAAK UW PENSIOEN
OP MAAT

TIP: BEREKEN HET ZELF!

WILT U WETEN WELKE FINANCIËLE GEVOLGEN UW PENSIOENKEUZES VOOR U HEBBEN?  

GA NAAR PNOMEDIA.NL/MIJNPNO EN BEREKEN HET ZELF.

Als u met pensioen gaat, is dat meer dan de start van een levensfase met 

meer vrije tijd. Uw financiële situatie verandert. Uw salaris valt weg en daar 

komen pensioen en AOW voor in de plaats. Wat niet iedereen weet, is dat u 

met 4 keuzes uw pensioen op maat kunt maken. Zo gaat u met pensioen op 

een manier die het beste aansluit bij uw situatie. In deze brochure zetten we 

de keuzemogelijkheden helder en overzichtelijk op een rij.



3 KEUZE 1
EERDER OF LATER 
MET PENSIOEN

Elke pensioenregeling heeft een standaard ingangsleeftijd 

van 68 jaar. Dat is de leeftijd waarop uw pensioen auto-

matisch tot uitkering komt. Wanneer u met pensioen gaat, 

bepaalt u natuurlijk gewoon zelf.

Eerder stoppen met werken

Stopt u voor uw 68ste met werken, dan wordt uw 

pensioenuitkering lager. U bouwt immers korter 

pensioen op. Bovendien gaat uw pensioen eerder in 

waardoor het naar verwachting langer moet worden 

uitgekeerd. Als u eerder stopt met werken, ontvangt  

u dus minder pensioen.

En uw AOW dan?

Waar u rekening mee moet houden als u eerder 

stopt met werken, is dat uw AOW-uitkering niet 

eerder ingaat. U kunt uw pensioen gebruiken voor 

een tijdelijk hogere uitkering. In feite haalt u een 

gedeelte van uw PNO-pensioen naar voren. U 

ontvangt dan in de jaren tot aan uw AOW-leeftijd 

een hoger pensioen. Uw pensioenuitkering vanaf 

uw AOW-leeftijd wordt dan wel lager. Uw totale 

‘pensioenpot’ blijft immers altijd gelijk. Op pagina 8 

leest u hier meer over.
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U KUNT UITERLIJK 5 JAAR NA 

UW AOW-LEEFTIJD MET PENSIOEN GAAN

Langer doorwerken

U kunt kiezen voor het uitstellen van uw pensioen.  

Tot uiterlijk vijf jaar na uw AOW-leeftijd kunt u met pensioen 

gaan. Uitstel van uw pensioen betekent een hogere 

pensioenuitkering. Uw pensioen gaat immers later in. Langer 

doorwerken is een optie als u uw werk nog veel te leuk vindt. 

Maar ook als u uw pensioenuitkering te laag vindt. 

4 KEUZE 1
EERDER OF LATER 
MET PENSIOEN
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Waarom een variabele pensioenuitkering?
Is een variabele pensioenuitkering voor u interessant? 

Dat hangt af van uw persoonlijke situatie. In de praktijk 

komt het voor dat mensen de eerste jaren na hun 

pensioen bijvoorbeeld (langdurige en dure) reisplannen 

hebben. Of dat de eerste jaren nog hypotheek moet 

worden betaald en afgelost. 

In die gevallen kan het interessant zijn als het totale 

pensioeninkomen ongeveer gelijk is aan de uitgaven 

gedurende die periode. Dat kan met eerst een hogere 

pensioenuitkering, en daarna een lagere. 

KEUZE 2
HOGER OF LAGER 
PENSIOEN

U kunt ervoor kiezen om de eerste jaren van uw pensioen een 

tijdelijk hogere pensioenuitkering te ontvangen.  

Omdat uw totale ‘pensioenpot’ gelijk blijft, betekent dit een 

lager pensioen gedurende de jaren erna. Andersom is ook 

mogelijk.

STEM DE HOOGTE VAN UW PENSIOEN-

UITKERING AF OP UW PLANNEN NA 

PENSIONEREN, HET INKOMEN VAN 

UW PARTNER EN UW WOONLASTEN



PERSOONLIJK ADVIES?
We vinden het belangrijk dat u weet waar u aan toe bent. Daarom 
staan we voor u klaar als u graag eens – kosteloos – uw pensioen-
situatie wilt bespreken met onze pensioenspecialisten. Neem con-
tact met hen op voor een afspraak en kom langs. Heeft u daarna 
nog specifieke vragen, dan verwijzen we u graag door naar één van 
de externe financieel experts waarmee wij samenwerken. Zij geven 

u tegen een vaste vergoeding uitgebreider financieel advies.

6 KEUZE 2 
HOGER OF LAGER 
PENSIOEN

Maar het kan ook zijn dat u een jongere partner heeft, die 

gedurende de eerste jaren van uw pensioen nog werkt en een 

goed inkomen heeft. Dan is het mogelijk interessant om tot het 

pensioen van uw partner eerst een wat lagere pensioenuitkering 

te ontvangen, zodat u daarna levenslang een hogere 

pensioenuitkering ontvangt.



Heeft u in het verleden partnerpensioen 

opgebouwd? Dan kunt u - met instemming 

van uw partner - partnerpensioen (gedeeltelijk) 

uitruilen voor extra ouderdomspensioen. 

In alle pensioenregelingen van PNO Media 

heeft u de mogelijkheid om een deel van uw 

ouderdomspensioen uit te ruilen voor (extra) 

partnerpensioen.  

Bouwt u voor uw partner
partnerpensioen op?

Als u deelneemt aan de pensioenregelingen PNO1, 

PNO2, PNO4, PNO6, PNO7 of Film en Bioscoop, 

dan heeft u voor uw partner een partnerpensioen 

opgebouwd tot 1 januari 2021. Vanaf 1 januari 2021 

is het partnerpensioen in deze regelingen op een 

andere manier verzekerd: op risicobasis.  

Neemt u deel aan de pensioenregelingen PNO3 of 

MPRA, dan is het partnerpensioen zolang u in dienst 

bent, verzekerd geweest op risicobasis. 

Heeft u een partner en is er een 
partnerpensioen verzekerd op risicobasis?

Dan krijgt uw partner alleen een uitkering als u 

overlijdt terwijl u geld (premie) betaalt voor uw 

pensioenregeling. Dat is het geval als in dienst bent 

bij een bij PNO Media aangesloten bedrijf.  

Als u met pensioen gaat, dan ruilen we automatisch 

een deel van uw ouderdomspensioen uit voor 

partnerpensioen. Zodat - als u overlijdt nadat u met 

pensioen bent gegaan - uw partner levenslang een 

uitkering van ons ontvangt. 

Wilt u niet dat we ouderdomspensioen voor 

partnerpensioen uitruilen, dan moet u dit bij ons 

aangeven

7 KEUZE 3
PENSIOEN 
UITRUILEN

Uw partner heeft recht op een levenslange pensioenuitkering 

als u overlijdt. Dat heet partnerpensioen. U kunt het  

gebruiken om uw ouderdomspensioen mee te verhogen. 

Maar met uw ouderdomspensioen het partnerpensioen  

verhogen, kan ook. 

HEEFT U GEEN PARTNER, MAAR WEL PARTNERPENSIOEN 

OPGEBOUWD? DAN WORDT DIT AUTOMATISCH UITGERUILD VOOR 

EEN HOGER OUDERDOMS-PENSIOEN ALS U MET PENSIOEN GAAT



28 KEUZE 3
PENSIOEN
UITRUILEN

U heeft geen partner, maar u heeft wel 
partnerpensioen opgebouwd.  
In dat geval wordt als u met pensioen gaat automatisch 

het opgebouwde partnerpensioen uitgeruild voor extra 

ouderdomspensioen voor uzelf. 

Uw partner heeft zelf geen of nauwelijks 
pensioen 
Als uw partner na uw overlijden niet in zijn of haar 

levensonderhoud kan voorzien, is het raadzaam vóór 

pensioneren een deel van uw ouderdomspensioen 

uit te ruilen voor (extra) partnerpensioen. Uw 

ouderdomspensioen daalt daardoor. Maar uw partner 

ontvangt na uw overlijden voor de rest van diens leven 

wel (meer) partnerpensioen. 

Uw partner heeft zelf een goed pensioen.
Heeft uw partner zelf een goed pensioen, en kunt 

u beiden in uw levensonderhoud voorzien in het 

geval de ander overlijdt? Dan kan het interessant zijn 

om te kiezen voor het uitruilen van partnerpensioen 

voor ouderdomspensioen. U ontvangt dan meer 

ouderdomspensioen. 

UW MOGELIJKHEDEN AAN DE HAND VAN EEN AANTAL 

VEEL VOORKOMENDE SITUATIES:

LET OP! DE REGELS VOOR UITRUILEN ZIJN 
NIET HETZELFDE VOOR ALLE PENSIOEN-
REGELINGEN VAN PNO MEDIA. KIJK GOED 
WAAR U WEL OF GEEN RECHT OP HEEFT.



1 KEUZE 3
PENSIOEN
UITRUILEN

 U bent gescheiden en u heeft een nieuwe 
partner.

Tenzij u het via een notaris anders heeft geregeld, 

heeft een scheiding grote gevolgen voor uw 

pensioen. Uw ex-partner heeft bij een scheiding 

namelijk recht op een deel van uw partnerpensioen. 

Voor uw nieuwe partner kan het partnerpensioen 

daardoor verhoudingsgewijs laag zijn. In dat 

geval kan het interessant zijn een deel van uw 

opgebouwde ouderdomspensioen uit te ruilen voor 

een hoger partnerpensioen. Dit kan overigens alleen 

als na de uitruil het partnerpensioen niet hoger is 

dan 70% van uw ouderdomspensioen (75% in de 

Pensioenregeling PNO2). 

Informeer ons op tijd! 
Wilt u gebruikmaken van de mogelijkheid om 

partnerpensioen of ouderdomspensioenuit te 

ruilen? Geef dit dan 3 maanden voor uw gewenste 

pensioendatum aan ons door. Het uitruilen van 

ouderdomspensioen en partnerpensioen is niet 

meer mogelijk na uw pensioneren. 
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2 KEUZE 4
DEELTIJDPENSIOEN

Deeltijdpensioen maakt het mogelijk om pensioen en werken 

te combineren. U gaat niet in één keer volledig met pensioen, 

maar bouwt geleidelijk af.

Een voorwaarde is natuurlijk dat uw werkgever instemt 

met deeltijdwerken. Maar als deeltijdwerken in uw 

functie mogelijk is, dan werkt het als volgt: u blijft 

gewoon in dienst bij uw werkgever, maar u gaat een 

aantal uren per week minder werken. De overige 

uren bent u met pensioen. Doordat u minder werkt, 

daalt uw salaris. Het ingegane pensioen vangt deze 

inkomensdaling gedeeltelijk op. 

Hoe werkt deeltijdpensioen? 

Gaat u voor de standaard ingangsleeftijd van uw  

pensioen met deeltijdpensioen? Dan gaat u minder 

werken, zónder er teveel in inkomen op achteruit te 

gaan. U neemt immers slechts een deel van uw  

pensioen eerder op. 

Blijft u werken bij een bij PNO Media aangesloten 

bedrijf? 

Dan blijft u voor het gedeelte dat u nog werkt pensioen 

bij ons opbouwen. 

Werkt u bij een bij bedrijf dat is aangesloten bij een 

andere pensioenuitvoerder?  

Dan kan het zo zijn dat u - over het gedeelte dat u nog 

werkt - bij hen pensioen blijft opbouwen. Neem hier-

voor contact op met uw huidige pensioenuitvoerder.

Bij deeltijdpensioen geldt dat u uw pensioen voor 

minimaal 10% moet laten ingaan. U kunt dit percentage 

één keer per jaar verhogen tot een veelvoud van 10. 

Verlagen van het percentage waarmee uw pensioen 

ingaat, is niet mogelijk.. 

MINDER WERKEN EN DE DALING VAN UW SALARIS OPVANGEN 

MET EEN PENSIOENUITKERING VOOR HET DEEL DAT U STOPT MET 

WERKEN; DAT IS DEELTIJDPENSIOEN IN EEN NOTENDOP
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t 035 702 34 56
w pnomedia.nl
e pensioenen@pnomedia.nl

 @PNO_Media
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