
Keuzemogelijkheden in uw pensioenregeling 
 
U bouwt pensioen op bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Dat is in uw cao zo geregeld. En dat is 
niet voor niets. Door ons pensioen in de sector zorg en welzijn (waar de sportsector onder valt) samen 
te regelen levert dat een beter pensioen op dan wanneer ieder voor zich dat doet. Want samen delen 
we de kosten en de risico’s. Daar komt bij dat de Nederlandse pensioenfondsen niet werken met een 
winstdoelstelling. Ze hebben als enig doel het realiseren van een goed en betaalbaar pensioen voor hun 
deelnemers. In het pensioenreglement staat wat er voor u en uw collega’s in de sector is geregeld. 
Daarin is ook een aantal individuele keuzemogelijkheden opgenomen. U kunt dus zelf invloed 
uitoefenen op uw pensioen.  

Uw eigen pensioenkeuzes  
Binnen de pensioenregeling van PFZW kunt u dus onder bepaalde voorwaarden beslissingen nemen 
over uw eigen pensioen. Denk daarbij aan de volgende mogelijkheden: 

 Voor uw AOW-leeftijd stoppen met werken of minder gaan werken. 

 Na uw AOW-leeftijd blijven werken. 

 Eerst meer en daarna minder Ouderdomspensioen opnemen. Of andersom. 

 Ouderdomspensioen ruilen voor Partnerpensioen. Of andersom. 
Hieronder volgt een korte toelichting op deze mogelijkheden. 

Voor uw AOW-leeftijd stoppen met werken of minder gaan werken 
U kunt ervoor kiezen om eerder te stoppen met werken of om minder te gaan werken. U heeft twee 
opties: 

1. Uw Ouderdomspensioen vervroegd in laten gaan.  
U kunt uw Ouderdomspensioen al vóór uw persoonlijke AOW-leeftijd laten ingaan en eerder 
stoppen met werken of minder gaan werken. Als u minder gaat werken, kunt u voor de uren die 
u minder gaat werken uw Ouderdomspensioen laten ingaan. Hoe meer Ouderdomspensioen u 
eerder laat ingaan, hoe lager uw pensioen is na uw AOW leeftijd. Houd wel rekening met de 
grenzen die de Belastingdienst stelt. Uw Ouderdomspensioen mag niet hoger mag zijn dan uw 
(laatstverdiende) salaris. Mogelijk heeft  u in het verleden FLEX-pensioen opgebouwd.  Op uw 
60ste zet PFZW uw FLEX-pensioen om in Ouderdomspensioen. Uw Ouderdomspensioen wordt 
hierdoor hoger en biedt u wellicht meer financiële ruimte om uw Ouderdomspensioen te 
vervroegen. U kunt er ook voor kiezen om uw FLEX-pensioen te houden en geen gebruik te 
maken van het vervroegen van uw Ouderdomspensioen. 
Let op: per 1 januari 2014 wordt de vroegst mogelijke ingangsleeftijd van uw pensioen 5 jaar 
voor ingang van uw persoonlijke AOW-leeftijd. Hiermee sluit PFZW de pensioenregeling aan op 
de gewijzigde wet- en regelgeving en de stimulans tot langer werken vanuit de overheid. Bent u 
geboren vóór 1965? Dan  blijft het voor u ook vanaf 2014 mogelijk om, onder voorwaarden, te 
stoppen vanaf 55 jaar. 

 
2. Uw FLEX-pensioen opnemen 

Als u in het verleden FLEX-pensioen heeft opgebouwd kunt u er dus ook voor kiezen om uw 
FLEX-pensioen te houden. Als u tussen uw 60ste en 65ste minder gaat werken dan vóór uw 
60ste, gaat op dat moment uw FLEX-pensioen in. Minimaal voor het deel dat u minder gaat 
werken. U kunt ook uw hele FLEX-pensioen opnemen. Stopt u met werken? Dan gaat uw hele 
FLEX-pensioen in.  



Let op: per 1 januari 2014 is de vroegst mogelijke ingangsleeftijd van uw FLEX-pensioen 60 jaar. 
Als u 65 jaar wordt eindigt het FLEX-pensioen, dat blijft ongewijzigd. Uw FLEX-pensioen sluit 
daardoor niet meer automatisch aan op uw Ouderdomspensioen en AOW. Dat kunt u oplossen 
door eventueel (een deel van) uw Ouderdomspensioen vanaf de AOW-leeftijd te vervroegen. 

Na uw AOW-leeftijd blijven werken 
U kunt ervoor kiezen om na uw persoonlijke AOW-leeftijd te blijven werken en later met pensioen te 
gaan. U mag uw Ouderdomspensioen uitstellen tot uiterlijk 5 jaar na uw AOW-leeftijd. Uw inkomen 
wordt niet in mindering gebracht op uw AOW. Hoe langer u uw Ouderdomspensioen uitstelt, hoe hoger 
het wordt. Als u op of na uw AOW-leeftijd minder gaat werken, ontvangt u Ouderdomspensioen  
(verplicht) voor het aantal uren dat u niet meer werkt. Vanaf uw AOW-leeftijd krijgt u wel AOW van de 
overheid. Ook als u doorwerkt. U betaalt dan geen premie meer voor bijvoorbeeld AOW, WIA en uw 
Ouderdomspensioen. 
 
Eerst meer en dan minder Ouderdomspensioen opnemen. Of andersom. 
In principe ontvangt u elke maand evenveel Ouderdomspensioen. Maar u kunt er ook voor kiezen om 
eerst een tijdje een hoger Ouderdomspensioen te krijgen, daarna gevolgd door een lager 
Ouderdomspensioen. Of net omgekeerd. Hierbij moet u wel rekening houden met de grenzen die de 
Belastingdienst heeft gesteld. U maakt de keuze eenmalig voordat uw Ouderdomspensioen ingaat. U 
kunt zelf bepalen op welke datum de hoogte van uw Ouderdomspensioen verandert. Dus naar beneden 
gaat of juist omhoog. Die datum moet tussen uw AOW-leeftijd en 10 jaar daarna liggen.  
 
Ouderdomspensioen ruilen voor Partnerpensioen. Of andersom. 
Wilt u dat uw partner ook volledig verzekerd blijft tijdens uw pensioen? Dan kunt u een deel van uw 
Ouderdomspensioen ruilen voor Partnerpensioen. Uw Ouderdomspensioen gaat dan omlaag. Als u niet 
ruilt heeft uw partner alleen recht op het Partnerpensioen dat u eventueel vóór 1999 en vanaf 2006 
heeft opgebouwd.  
 
Andersom kan ook. Als u geboren bent na 1949 kunt u het Partnerpensioen dat u vanaf 1 januari 2006 
heeft opgebouwd ruilen voor een hoger Ouderdomspensioen. Bijvoorbeeld omdat u geen partner heeft 
of omdat uw partner zelf voldoende inkomen heeft. 

Meer informatie  
U heeft dus een aantal individuele keuzemogelijkheden binnen de  collectieve pensioenregeling. Wilt u 
direct zien hoeveel pensioen u krijgt op een bepaalde leeftijd? Ga naar MijnPFZW op www.pfzw.nl en 
bekijk uw Pensioenoverzicht. Of ga naar de Pensioenplanner in MijnPFZW om te zien welke gevolgen uw 
keuzes hebben voor uw pensioen. 
 
Wilt u meer informatie over uw pensioen? Stel direct uw vraag op www.pfzw.nl/info of bel de 
Klantenservice van PFZW tijdens kantooruren (030) 277 55 77. 

http://www.pfzw.nl/

