Checklist: HOE ZIT HET MET JE PENSIOEN?
GaG
1. Ben je na je 15e naar Nederland gekomen,
heb je een tijd in het buitenland gewoond of
ben je van plan voor je pensioendatum in het
buitenland te gaan wonen?
Nee:

Ja:

je hebt een
AOW-gat.

Je hebt geen
AOW-gat

Ja:

2. Heb je (in het verleden) een WWB,

WWB/ANW geen pensioen,
WW/WAO/WIA soms wel.
Zeker een pensioengat

ANW, WW, WAO of WIA uitkering
(gehad) ?

Nee

3. Heb je (in het verleden) betaald werk (gehad)?

Nee:

Geen pensioenopbouw. Wel
AOW. Ga naar vraag 11.

ja

4. Werk(te) je (gedeeltelijk) als zelfstandig
ondernemer of freelancer?

Ja:

geen aanvullend pensioen,
zelf regelen.

Nee

Nee:

5. Werk(te) je (daarnaast) in loondienst?

geen aanvullend pensioen, zelf
regelen. Ga naar vraag 11.

Ja

6. Heb je voor meerdere werkgevers
gewerkt (naast elkaar of na elkaar)?

Nee:

Ja

Ga naar vraag 7

Voor één en daar blijf ik ook

7. Had(den) die werkgever(s) een
pensioenregeling?

Ja, allemaal: door
waardeoverdracht
en pensioenbreuk
toch pensioengat.

Geen pensioenopbouw, wel
AOW. Aanvulling zelf regelen.

Niet allemaal:
Pensioengat i.v.m. werkgevers
die geen regeling hadden: i..v.m.
waardeoverdracht en
pensioenbreuk extra
pensioengat.

8. Heb je altijd fulltime gewerkt en blijf
je dat doen?

Nee:

Nee;

Ja:

als je altijd fulltime werkt,
bouw je over je volledige
diensttijd pensioen op, mits je
werkgever(s) een
pensioenregeling hebben.

Ja;

in deze periode bouw je geen
pensioen op, tenzij je zelf iets
regelt.

pensioenopbouw naar rato van
deeltijdpercentage; niet persé
een pensioengat.

9. Heb je wel eens onbetaald verlof
gehad? (ouderschapsverlof,
sabbatical, studieverlof, etc)

Nee

10. Heb je in het verleden tijdelijk betaald werk
opgezegd om te zorgen voor je kinderen of
anderen, een reis of studie o.i.d. of ben je van
plan dat te gaan doen?

Ja:
in deze periode bouw je
geen pensioen op, tenzij je zelf iets
regelt.

Nee

11. Heb je een partner (gehad) en werkt(e)
hij/zij ten tijde van de relatie in loondienst
waarbij hij/zij pensioen opbouw(t) (de)?

Ja, we zijn/waren gehuwd of
geregistreerd partner; bij scheiding kun
je afspraken maken over verevening
pensioen en soms krijg je
nabestaandenpensioen.

Nee
Ja, we wonen/woonden samen: als je freelancer of zelfstandige
bent, moet je zelf iets voor je partner regelen. Meld je aan bij
jullie beider pensioenfonds i.v.m. nabestaandenpensioen. Bij een
samenlevingscontract kun je iets regelen over pensioenverevening
bij uit elkaar gaan.

