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Pensioenrapport BOX 1  

NAW-gegevens 

• Naam Peter Pensioen 
• Adres Tingietersweg 2 
• Woonplaats 2031 ES HAARLEM 
 

Algemeen 

Geboortedatum pensioengerechtigde (man) 14-07-1968 
Berekeningsdatum 23-02-2018 
Pensioendatum 14-07-2036 
 
 

Berekeningsgrondslagen 

Constructie 

Salaris € 58.320,– 
 
Volgens uw opgave ambieert u een oudedagsvoorziening van 70% 
van het laatstverdiende salaris,  
zijnde een jaarlijkse uitkering ter grootte van € 40.824,– 
 
Op basis van deze oudedagsvoorziening is een pensioentekort 
geconstateerd. 
 
Dit tekort gaat in per 14-07-2036 
De benodigde uitkering duurt levenslang 
 

Grondslagen actuarieel 

Sterftetafel GBM/GBV 2011-2016 
• terugstelling op mannentafel 5 jaar 
• terugstelling op vrouwentafel 6 jaar 
Uitbetaling pensioen(en) per maand 
Betaling vindt plaats achteraf 
Rekenrente 3% 
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Opgebouwde rechten 

Te ontvangen AOW 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Soort 
pensioen Uitkering Vanaf Tot 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
AOW € 14.638 14-10-2035 levenslang 
• ongehuwd 
 
Te ontvangen pensioenen 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Soort 
pensioen Uitkering Vanaf Tot 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
verzekeraar € 2.380 68 jaar levenslang 
• ASR 
• regeling: middelloon 
• pensioenrecht via: uitkering (€ 2.380,–) 
BPF € 413 68 jaar levenslang 
• naam: detailhandel 
• regeling: middelloon 
• pensioenrecht via: uitkering (€ 413,–) 
verzekeraar € 55 68 jaar levenslang 
• Allianz 
• regeling: beschikbare premie 
• pensioenrecht via: uitkering (€ 55,–) 
verzekeraar € 2.090 68 jaar levenslang 
• Nationale Nederlanden 
• regeling: middelloon 
• pensioenrecht via: uitkering (€ 2.090,–) 
verzekeraar € 19.980 68 jaar levenslang 
• PPI Aegon Pensioen 2018 
• regeling: beschikbare premie 
• pensioenrecht via: kapitaal (€ 299.560,–) 
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Oudedagsvoorziening 

Benodigd kapitaal 

Uitgaande van de ambitie-uitkering groot € 40.824,– 
zijnde 70% 
van het laatstverdiende salaris 
en rekening houdend met de imputatie van 
bovengenoemde uitkeringen exclusief uitkeringen uit de extra premie(s) 
resteert een tekort van een jaarlijkse periodieke uitkering groot € 1.268,– 
vanaf 14-07-2036 
 
Teneinde deze uitkering van  € 1.268,– 
die per maand zal worden uitbetaald te financieren,  
dient er op 14-07-2036 
een kapitaal aanwezig te zijn van € 20.511,– 
 
Met ingang van 1 januari 2006 is de Wet fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie 
levensloopregeling in werking getreden. Als gevolg hiervan is de overbruggingslijfrente komen te vervallen. 
Indien in de periode tussen de 60 en 67 3/12-jarige leeftijd een pensioentekort ontstaat vanwege het gemis 
aan AOW-uitkering is het vanaf 1 januari 2006 niet mogelijk dit tekort te beperken respectievelijk op te 
heffen via een overbruggingslijfrente. 
 
 

Indicatie van de premie 

Teneinde dit kapitaal te financieren is jaarlijks (tot aan 
de pensioendatum) een bruto premie verschuldigd van € 883,– 
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Lijfrente Aftrek Berekening 

Algemeen 

Jaar van belastingaftrek   2018 
 

Inkomen 

Inkomen   € 58.320,– 
 

Jaarruimte 

Inkomen (I)   € 58.320,– 
 
Opgebouwde pensioenrechten in 2017: 
• Beschikbare premieregeling (€ 7.200 * 0,14)   € 1.008,– 
   –––––––––––––––– 
Totale pensioenaanspraken (A)   € 1.008,– 
 
Toegestane aftrek jaarruimte: 
13,3% * (I -/- € 12.129) -/- F -/- 6,27 * A -/- S is 
13,3 % * (€ 58.320 -/- € 12.129) -/- € 0 -/- 6,27 * € 1.008 -/- € 0 
bedraagt € -177,–   € 0,– 
 

Totale aftrek 

Jaarruimte   € 0,– 
Reserveringsruimte   € 0,– 
   –––––––––––––– 
Totaal   € 0,– 
 
De mogelijke aftrek op grond van de uitgevoerde aftrekberekening is lager dan de berekende indicatieve 
premie die nodig is om het pensioentekort aan te vullen. Bij de aftrekberekening is geen gebruik gemaakt 
van een mogelijke aftrek op grond van de reserveringsruimte. Wellicht dat deze aanvullende aftrek nog 
extra mogelijkheden biedt. 
 
Nu op basis van bovenstaande gegevens de lijfrente-aftrek niet voldoende mogelijkheden toestaat, kan het 
pensioentekort en de daarbij behorende financieringslast wellicht in een pensioenexcedentregeling worden 
ondergebracht. De financieringslast kan dan eventueel voor 100% worden afgetrokken door de werknemer. 
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Grafische weergave 
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1. Toelichting Pensioenrapport  

Hierbij doen wij jou het pensioenrapport toekomen. Dit rapport heeft betrekking op jouw inkomen uit werk 

en woning, het zgn. BOX I inkomen. Er wordt geen rekening gehouden met jouw privé vermogen (BOX 3). 

Hierin staan de opgebouwde pensioenrechten van jou in incl. jouw AOW als basispensioen. We toetsen dit 

aan de in Nederland gangbare pensioennorm, waarbij het uitgangspunt is dat jouw pensioen 70% bedraagt 

van jouw huidige salaris (€ 58.320,-) en dan is het gewenste BOX 1 pensioeninkomen dus € 40.824,- per 

jaar, waarbij we jouw 68 jarige leeftijd als standaard pensioendatum als uitgangspunt nemen. 

Jij hebt zelf een vast pensioenrecht opgebouwd bij ASR van € 1.943,- per jaar vanaf 65 jaar levenslang, 

waarbij we dit recht hebben herrekend (7% stijging per jaar) naar 68 jarige leeftijd (als vaste 

pensioendatum waarop we jouw pensioen toetsen) en dan zou je € 2.380,- per jaar mogen verwachten. 

Ook heb je een vast pensioenrecht opgebouwd bij NN van € 1.953,- vanaf 67 jaar waarbij we dit recht ook 

hebben herrekend (7% stijging per jaar) naar 68 jarige leeftijd en dan zou je € 2.090,- per jaar krijgen.     

Aanvullend heb je nog een beperkt vast pensioenrecht opgebouwd vanaf 65 jaar bij BPF Detailhandel  

van € 337,- per jaar en een indicatief (beschikbare premieregeling) pensioen bij Allianz van € 45,- per jaar 

en we hebben deze beide rechten ook uitgesteld naar 68 jarige leeftijd als standaard pensioendatum, 

zodat je uitkomt op € 413,- bruto per jaar bij BPF Detailhandel en € 55,- per jaar bij Allianz vanaf 68 jaar. 

Daarbij zul je de komende jaren een pensioenkapitaal moeten opbouwen bij PPI Aegon, waarbij we jou op 

basis van onze Scenario Planning inzage hebben gegeven wat je kunt bereiken aan pensioenkapitaal vanaf 

2018. Op basis van onze Scenario Planning kun je bij 4,8% netto rendement in de opbouwfase een 

doelkapitaal op 68 jarige leeftijd (2044) opbouwen van € 299.560,- in de Neutrale Life Cycle bij PPI Aegon  

met de gefaseerde afbouw van de risico’s van beleggen. Op pensioendatum kun je hiervoor een levenslang 

pensioen inkopen van ca. € 19.980,- per jaar excl. 70% partnerpensioen (omdat je nu geen partner hebt).  

 

De actuariële grondslagen in dit rapport zijn gebaseerd op sekseneutrale tarieven en een hogere 

levensverwachting en daarom kom je (ondanks rekenrente van 3% in de uitkeringsfase) minder uit dan de 

eerder aan jou uitgereikte pensioenuitkering 2036. De historische rente in de uitkeringsfase was altijd 4%, 

is nu minder dan 1% maar schatten we voor de langere termijn wel weer in op minimaal 2,5%. Daarbij kun 

je vanaf 2018 ook doorbeleggen vanaf pensioendatum, waarover we jou apart nog informeren. 

2. 70% of 75% Norm 

De gangbare Nederlandse pensioennorm was altijd dat 70% van het laatst genoten inkomen (eindloon) 

volstaat voor een volwaardig pensioen, ofwel in jouw situatie € 40.824,- per jaar. Inmiddels is de nieuwe 

pensioennorm vanaf 2015 in Nederland dat je over 75% van jouw gemiddelde salaris (middelloon) 

pensioen opbouwt. Eindloon is namelijk onbetaalbaar geworden en dus niet meer de norm in Nederland 

maar middelloon, waarop ook jouw beschikbare premieregeling is gebaseerd. Wij gaan in dit rapport 

echter uit van de maximale 70% norm op basis jouw huidige (laatst genoten) salaris.  

 

Deze pensioennorm is gebaseerd op een verschil in de te betalen inkomstenbelasting voor en na jouw 

AOW gerechtigde leeftijd die nu 67 jaar en 3 maanden is. Voor 67 jaar/3 maanden betaal je over de eerste  

€ 33.994,- aan BOX I inkomen 38,3% inkomstenbelasting en na 67 jaar/3 maanden betaal je slechts 20,4% 

inkomstenbelasting over dit bruto inkomen. Het nieuwe kabinet wil deze tarieven gaan aanpassen: tot  

€ 34.000,- betaal je straks 36,93%/vanaf AOW datum 19,03% (nog lager tarief) en van € 34.000,- tot  

€ 68.000,- betaal je straks in beide situaties ook 36,93% inkomstenbelasting en daarboven 49,5%. Het 

verschil in inkomstenbelasting voor/na 67 jaar 3 maanden tot € 33.994,- per jaar komt omdat in de 1e 2 

tariefschijven voor de inkomstenbelasting vòòr 67 jaar de AOW premies zitten die je betaalt en vanaf 67 

jaar en 3 maanden betaal je geen AOW premies meer.  
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Het is fiscaal aantrekkelijk minimaal € 33.994,- BOX I pensioeninkomen op te bouwen, dan wel tot 

maximaal de 70% grens van jouw huidige inkomen, waarbij die voor jou dus hoger ligt. Je kunt niet zelf 

tegen het fiscale voordeel (40,8% aftrek en 20,4% belast in uitkeringsfase/onbelast rendement in de 

opbouwfase) sparen in BOX 3 (spaargelden belast op basis van een tarief dat gebaseerd is op de totale 

hoogte van jouw BOX 3 vermogen).  

3. AOW 

Iedereen in Nederland heeft zelfstandig recht op een AOW-uitkering van € 10.008,- per jaar als je van jouw 

17e tot 67e jaar onafgebroken in Nederland woont en vanaf het moment dat je AOW ontvangt samenwoont 

met een fiscale partner. Per jaar bouw je 2% AOW op zodat je in 50 jaar 100% AOW opbouwt. Ben je 

alleenstaand vanaf pensioendatum dan ontvang je de alleenstaande AOW, een bruto AOW-uitkering van  

€ 14.638,- per jaar. We gaan in dit rapport uit van deze alleenstaande AOW (€ 14.638,- per jaar), waarop je 

recht hebt als je t.z.t. ook alleenstaand bent. Omdat de financiering van de AOW (omslagstelsel) en de 

overheidsfinanciën sterk onder druk staan én door de stijgende levensverwachting moet iedereen langer 

doorwerken en gaat de AOW later in.  

De overheid verhoogt de AOW met geleidelijke stapjes tot 66 jaar in 2018 en dan met 4 maanden per jaar 

tot 67 jaar in 2021 en vanaf 2022 wordt die verhoogd naar 67 en 3 maanden (waar in dit rapport vanuit 

wordt gegaan) en aanvullend wordt vanaf 2022 de ingangsdatum van de AOW bepaalt op basis van de 

gemiddelde levensverwachting (68 of 69 jaar is dus ook mogelijk…). In deze rapportage gaan we op basis 

van de huidige wetgeving uit van de AOW vanaf 67 jaar en 3 maanden. Maar de pensioenleeftijd in de 2e 

pijler (via werkgever) pensioenen schuift in 2018 al op naar standaard 68 jaar en daar hebben we dus al   

rekening mee gehouden in dit pensioenrapport 2018.    

4. Pensioentekort 

Er is op basis van de 70% norm van het toets inkomen van € 58.320,-, waardoor € 40.824,- als levenslang 

pensioeninkomen volstaat, vanaf 68 jarige leeftijd (2036 waarop we jouw pensioen toetsen) een klein 

pensioentekort voor jou van € 1.268,- per jaar. Om dit tekort weg te werken heb je een extra pensioen-

kapitaal nodig van € 20.511,- waartoe je dan een jaarlijkse extra premie zou moeten investeren van € 883,- 

per jaar tot 2036 op basis van 3% rendement per jaar. Jouw totale pensioenrechten bedragen op basis van 

de gegevens in dit rapport vanaf 68 jaar € 38.964,- per jaar incl. jouw alleenstaande AOW en dat is 68% van 

jouw huidige inkomen. Omdat je vanaf 2017 het fiscaal maximale pensioen opbouwt via de huidige 

beschikbare premieregeling is er ook geen fiscale (lijfrente) ruimte om extra te sparen voor jouw pensioen, 

dan wel moet je extra ruimte over achterliggende jaren berekenen.  

Dit betekent dat als jij een pensioen nastreeft op basis van de hoge 70% norm van jouw pensioeninkomen 

jij vanaf 2018 niets extra’s kunt investeren in jouw pensioen en je dus vooral moet focussen op het te 

behalen beleggingsresultaat in jouw huidige pensioenregeling bij PPI Aegon, met extra rendement kun je 

het beperkte pensioentekort ook wegwerken. Op basis van jouw opgebouwde rechten moet je jouw vaste 

ASR/NN Pensioenen gewoon laten staan (mooie vast rechten) maar zouden we zelf jouw kleine vaste BPF 

Detailhandel Pensioenrecht (€ 337,- vanaf 65 jarige leeftijd) inbrengen via waardeoverdracht en kun je 

ook het marginale indicatieve Allianz pensioenrecht van € 45,- per jaar inbrengen via waardeoverdracht 

omdat je daarmee dit beschikbare premiepensioen (op beleggingsbasis) bundelt in jouw huidige, nieuwe 

pensioenregeling, waarop je dus meer zicht en greep hebt inzake de pensioenbeleggingen.     

Dit pensioenrapport wordt jou als service verstrekt om jou inzicht geven in de status van jouw BOX 1 

pensioen per 2018.  

 

 

Life Supply 2018 


