Weet wat je als ZZP’er kunt
doen voor een beter pensioen!
Iedereen wil na zijn pensioen ook fijn kunnen leven. Om dat te kunnen doen heb je geld
nodig en een belangrijk deel daarvan wordt gevormd door je pensioen. Als ZZP ‘er bouw je
niet vanzelfsprekend genoeg pensioen op. Daarom is het extra belangrijk om alvast vooruit
te kijken. Dan weet je precies wat je straks nodig hebt. En wat je daar nu al aan kunt doen.

Waaruit bestaat je pensioen?
In Nederland kun je pensioen opbouwen in verschillende pijlers. Hierbij spelen
zowel de overheid, de werkgever als jijzelf een rol.

Aanvullend sparen
Pensioen via een
werkgever

AOW

Pijler 1: AOW
Deze pijler is de AOW: het basispensioen van de overheid. Voor
elk jaar dat je in Nederland woont
of werkt, bouw je 2% AOW op.
Het moment waarop je AOW gaat
ontvangen verschilt per persoon en
hangt af van je geboortedatum.
De AOW-leeftijd stijgt de komende
jaren naar verwachting mee met de
levensverwachting.

De derde pijler:
bijsparen voor je pensioen

Pijler 2: Pensioen via een werkgever
De AOW wordt bij veel mensen
aangevuld met een pensioen dat
via de werkgever wordt opgebouwd.
De meeste werkgevers die pensioen
regelen voor hun medewerkers,
hebben de uitvoering ondergebracht
bij een bedrijfstak-, ondernemingsof beroepspensioenfonds. Andere
werkgevers doen dit via een
verzekeraar.

Er zijn verschillende manieren om je pensioen aan te
vullen. Welke optie het best bij jou past, ligt onder
andere aan je persoonlijke situatie en voorkeur.

Pijler 3: Aanvullend sparen
De AOW en het pensioen via de
werkgever zorgen samen lang niet
altijd voor een goed pensioen.
Bovendien bouw je als ZZP’er
meestal geen pensioen op in de
tweede pijler. Je bent immers niet
in loondienst bij een werkgever.
Daarom is het als ZZP’er verstandig
om zelf bij te sparen. Daarvoor heb
je verschillende mogelijkheden.

1. S
 luit een lijfrenteverzekering af of spaar op een
bankspaarrekening.
2. Zet in één keer geld opzij met een koopsompolis.
3. Spaar zelf op je bankrekening of beleg je geld.
4. Los je hypotheek af voor lagere woonlasten.
5. Verzilver de overwaarde van je huis door het
te verkopen.
6. Blijf straks werken naast je pensioen.

Wist je dat...
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pensionering iets lager in dan de
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Kijk vooruit en ga aan de slag!
Binnen de derde pijler zijn er verschillende mogelijkheden om zelf bij te sparen.
Maar het begint met inzicht in wat je nu hebt. En vaak is het fijn om bij je keuze
hulp te krijgen van iemand die verstand heeft van pensioen. Hieronder staan een
paar handige stappen die je kunt volgen.

Stap 1: 

Stap 3: 

Ga naar
mijnpensioenoverzicht.nl
en bekijk je pensioensituatie.
Op deze website zie je hoeveel
pensioen je hebt opgebouwd
en hoe hoog je AOW is.

Maak een afspraak met een
financieel adviseur. Samen kun
je dan je financiële situatie
bepalen en een plan maken
voor een goed pensioen.



Stap 2:

Bedenk welke mogelijk-

Stap 4: 

Ga aan de slag met je

heden er voor jou zijn om

pensioen en blijf

je pensioen aan te vullen

regelmatig checken

vanuit de derde pijler.

hoe je ervoor staat!
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Aan de informatie in deze uitgave kunnen echter geen rechten worden ontleend.

