
Wat moet ik doen?
ik wil met pensioen



Ik wil met pensioen, wat moet ik doen?
Wanneer wil of kan ik eigenlijk met pensioen? Wat zijn mijn mogelijkheden? En wat moet of kan ik doen?

Wat zijn mijn mogelijkheden?
1. Ik wil met pensioen op mijn AOW-leeftijd
2. Ik wil eerder met (deeltijd) pensioen, tussen mijn 60ste en AOW-leeftijd.
3. Ik wil met pensioen op mijn 65ste jaar.
4. Ik wil met pensioen na mijn AOW-leeftijd (uiterlijk op mijn 70ste jaar).

   Let op: Ontvangt u nu een uitkering uit hoofde van de sociale verzekeringen (WW/WIA/WAO)? 
   Informeer dan met het oog op uw keuze wanneer deze uitkering eindigt.

Wat zijn mijn extra keuzes?
• Ik wil in samenspraak met mijn partner het partnerpensioen geheel of gedeeltelijk omruilen in extra   
 ouderdomspensioen.
• Ik wil in samenspraak met mijn partner een gedeelte van mijn ouderdomspensioen omruilen in extra  
 partnerpensioen.
• Ik wil een periode van 5 of 10 jaar meer pensioen ontvangen en na 5 of 10 jaar minder pensioen (hoog/laag).
• Ik wil een periode van 5 of 10 jaar minder pensioen ontvangen en na 5 of 10 jaar meer pensioen (laag/hoog).
• Ik wil een combinatie van zowel omruiling en hoog/laag of laag/hoog.

Wat doet Hagee Stichting?
Hagee Stichting stuurt drie maanden voordat u 65 jaar wordt bericht over uw aanstaande pensionering 
en wijst u op verschillende keuzes pensioeningang en extra keuzes. Hagee Stichting stuurt u een formulier 
waarop u uw pensioendatum kunt aangeven.

Drie keuzes: 
• Uw AOW-leeftijd
• Eerdere datum waaronder 65 jaar
• Latere datum

Hagee Stichting stuurt u een formulier betreff ende extra keuze wel of niet omruilen partnerpensioen in extra 
ouderdomspensioen (alleen voor deelnemers met partner). Voor deelnemers zonder partner wordt automatisch 
het partnerpensioen omgeruild in een extra ouderdomspensioen. Als u gebruik wilt maken van de overige 
extra keuzemogelijkheden dient u contact op te nemen met het Pensioenbureau. Het Pensioenbureau stuurt 
u dan een off erte betreff ende uw keuze.
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1. Ik wil met pensioen op mijn AOW-leeftijd.
Uw dienstverband bij TU/SNIS/Otra wordt beëindigd op uw AOW leeftijd. (cao-bepalingen)

Wat moet ik doen? 
Stuur het formulier met uw keuze van pensioeningangsdatum ingevuld en ondertekend retour naar Hagee 
Stichting. Stuur indien voor u van toepassing tevens het formulier betreff ende wel of niet omruiling partner-
pensioen (met partner) en de eventueel bijkomende off erte extra keuzes ondertekend retour.

Wat doet Hagee Stichting?
Hagee Stichting stuurt u een brief met opgave van uw bruto jaaraanspraken en bruto/netto ouderdoms- 
pensioen per maand. Hagee Stichting gaat vanaf uw pensioendatum uw pensioen maandelijks uitkeren.

2. Ik wil eerder met (deeltijd) pensioen, tussen mijn 60ste en AOW-leeftijd.
Bij eerdere pensionering eindigt uw dienstverband bij TU/SNIS/Otra. Vanaf datum uit dienst bouwt u geen 
pensioen meer op. Bij deeltijd pensionering gaat u minder (parttime) werken. Vanaf datum minder werken, 
deeltijdpensioen, bouwt u nog gedeeltelijk pensioen op.

Wat moet ik doen? 
Breng Hagee Stichting een half jaar vóór uw gewenste (deeltijd) pensioendatum schriftelijk op de hoogte van 
uw wens.

Wat doet Hagee Stichting?
Hagee Stichting stuurt u een off erte betreff ende de gevolgen van vervroeging van uw pensioen, of een off erte 
betreff ende de gevolgen van deeltijd pensioen. Hagee Stichting stuurt u een formulier betreff ende keuze wel 
of niet omruiling partnerpensioen in extra ouderdomspensioen (alleen voor deelnemers met partner). 
Voor deelnemers zonder partner wordt automatisch het partnerpensioen omgeruild in ouderdomspensioen.
Als u gebruik wilt maken van andere keuzemogelijkheden dient u contact op te nemen met het Pensioenbureau. 
Het Pensioenbureau stuurt u dan een off erte betreff ende uw keuze.

Wat moet ik doen? 
Stuur de off erte getekend naar Hagee Stichting. Stuur indien voor u van toepassing het formulier betreff ende 
keuze wel of niet omruiling partnerpensioen (met partner) en de eventueel bijkomende off erte extra keuzes 
ondertekend retour
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Wat doet Hagee Stichting?
Hagee Stichting vervroegt uw pensioen geheel of gedeeltelijk naar de keuze van uw pensioeningangsdatum. 
Uw (gedeeltelijke) pensioen wordt hierdoor lager, want het moet langer worden uitgekeerd. Hagee Stichting 
stuurt u een brief met opgave van uw bruto jaaraanspraken en bruto/netto ouderdomspensioen per maand. 
Hagee Stichting gaat vanaf uw pensioendatum uw pensioen maandelijks uitkeren. Bij deeltijd pensioen 
keert Hagee Stichting maandelijks een gedeelte van uw pensioen uit, u ontvangt daarnaast uw parttime 
salaris van TU/SNIS/Otra.

   Als u eerder met pensioen wilt vóór uw AOW leeftijd zult u in de periode vanaf pensioendatum tot   
   AOW datum nog géén AOW ontvangen. In deze periode zal het hogere belastingtarief gelden 
   (ca. 37% eerste schijf). Vanaf uw AOW leeftijd ontvangt u ook AOW en zal op uw pensioen het lagere   
   belastingtarief gelden (ca. 18% eerste schijf).

   Als u voor deeltijd pensioen heeft gekozen bouwt u over uw salaris van uw gedeeltelijke dienstverband  
   nog pensioen op. Vanaf uw defi nitieve pensioendatum zal tevens het tweede gedeelte van uw pensioen  
   worden uitgekeerd.

3. Ik wil met pensioen op mijn 65ste jaar.

Wat moet ik doen? 
Stuur het formulier met uw keuze van pensioeningangsdatum ingevuld en ondertekend retour naar Hagee 
Stichting. Stuur indien voor u van toepassing tevens het formulier betreff ende wel of niet omruiling partner-
pensioen (met partner) en de eventueel bijkomende off erte extra keuzes ondertekend retour.

Wat doet Hagee Stichting?
Hagee Stichting stuurt u een brief met opgave van uw bruto jaaraanspraken en bruto/netto ouderdomspensioen 
per maand. Hagee Stichting gaat vanaf uw pensioendatum uw pensioen maandelijks uitkeren.

   Let op: Als u eerder met pensioen wilt vóór uw AOW-leeftijd, ontvangt u in de periode vanaf pensioen-   
   datum tot AOW-datum nog géén AOW. In deze periode zal het hogere belastingtarief gelden (ca. 37%
   eerste schijf). Vanaf uw AOW-leeftijd ontvangt u ook AOW en zal op uw pensioen het lagere belasting-   
   tarief gelden (ca. 18% eerste schijf)
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4. Ik wil met pensioen na mijn AOW-leeftijd (uiterlijk op mijn 70ste jaar).
Uw dienstverband bij TU/SNIS/Otra wordt beëindigd op uw AOW-leeftijd. (cao-bepalingen) Vanaf uw AOW 
leeftijd bouwt u dan geen pensioen meer op.

Wat moet ik doen? 
Stuur het formulier met uw keuze van pensioeningangsdatum ingevuld en ondertekend retour naar Hagee 
Stichting. Stuur indien voor u van toepassing tevens het formulier betreff ende wel of niet omruiling partner-
pensioen (met partner) en de eventueel bijkomende off erte extra keuzes ondertekend retour.

Wat doet Hagee Stichting?
Hagee Stichting stelt de pensioeningangsdatum uit tot uw gewenste datum. Het pensioen wordt daardoor 
hoger. Hagee stuurt u een brief met opgave van uw bruto jaaraanspraken en bruto/netto ouderdomspensioen 
per maand. Hagee Stichting gaat vanaf uw pensioendatum uw pensioen maandelijks uitkeren.

  
Wat is het gevolg van mijn keuze van de pensioeningangsdatum?
De hoogte van uw pensioen varieert door de keuze van de datum waarop u het pensioen laat ingaan. Hoe 
eerder u het pensioen laat ingaan hoe lager het pensioen wordt. Het pensioen moet immers langer uitbe-
taald worden.

Bij ingang pensioen 1e van de maand waarin u 65 jaar wordt:
• Pensioen opgebouwd tot 1 april 2013 (65 jaar) blijft gelijk.
• Pensioen opgebouwd vanaf 1 april 2013 (67 jaar) wordt vervroegd (verlaagd).

Bij eerdere ingang pensioen (nog geen 65 jaar / 67 jaar):
• Pensioen opgebouwd tot 1 april 2013 (65 jaar) wordt vervroegd (verlaagd).
• Pensioen opgebouwd vanaf 1 april 2013 (67 jaar) wordt vervroegd (verlaagd).

Bij ingang pensioen op AOW-leeftijd (nog geen 67 jaar):
• Pensioen opgebouwd tot 1 april 2013 (65 jaar) wordt uitgesteld (verhoogd).
• Pensioen opgebouwd vanaf 1 april 2013 (67 jaar) wordt vervroegd (verlaagd).

Bij ingang pensioen op dag waarop u 67 jaar wordt:
• Pensioen opgebouwd tot 1 april 2013 (65 jaar) wordt uitgesteld (verhoogd).
• Pensioen opgebouwd vanaf 1 april 2013 (67 jaar) blijft gelijk.

Bij ingang pensioen na 67 jaar:
• Pensioen opgebouwd tot 1 april 2013 (65 jaar) wordt uitgesteld (verhoogd).
• Pensioen opgebouwd vanaf 1 april 2013 (67 jaar) wordt uitgesteld (verhoogd).
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Mijn extra keuzes:

• Ik wil in samenspraak met mijn partner het partnerpensioen geheel of 
gedeeltelijk omruilen voor extra ouderdomspensioen.
Bij uw keuze van geheel of gedeeltelijke omruiling van het partnerpensioen in extra ouderdomspensioen 
wordt het gehele of gedeeltelijke partnerpensioen vervangen door extra ouderdomspensioen. Op het ogen-
blik (2015) verkrijgt u op 65 jarige leeftijd € 0,303 ouderdomspensioen voor iedere euro partnerpensioen. 
Bij eerdere pensioen- ingang krijgt u minder, bij latere pensioeningang krijgt u meer ouderdomspensioen.

Wat moet ik doen?
Stuur tijdig het formulier voor gehele of gedeeltelijke omruiling van uw partnerpensioen in extra ouderdoms- 
pensioen retour naar Hagee Stichting

Wat is het gevolg van mijn keuze?
Uw ouderdomspensioen wordt levenslang hoger. Na uw overlijden zal uw partner dan levenslang géén of 
minder partnerpensioen krijgen. Hebt u geen partner, dan wordt automatisch het partnerpensioen omgezet 
in extra ouderdomspensioen.

• Ik wil in samenspraak met mijn partner een gedeelte van mijn ouderdoms-
pensioen uitruilen in partnerpensioen.
Bij de keuze van omruiling van een gedeelte van uw ouderdomspensioen in extra partnerpensioen wordt een 
gedeelte van uw ouderdomspensioen vervangen door extra partnerpensioen. Het na het omruilen ontstane 
partnerpensioen zal maximaal 100% mogen bedragen van het ouderdomspensioen dat na omruiling resteert. 
Het resterende ouderdomspensioen mag nooit lager uitkomen dan € 462,88 (2015).

Wat moet ik doen?
Vraag tijdig voor pensioeningang een off erte aan bij Hagee Stichting en stuur deze off erte ondertekend 
retour. 

Wat is het gevolg van mijn keuze?
Uw ouderdomspensioen wordt levenslang lager. Na uw overlijden zal uw partner levenslang meer partner-
pensioen krijgen. 
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• Ik wil een periode van 5 of 10 jaar meer pensioen ontvangen en na 5 of 10 jaar 
minder pensioen (hoog/laag).
Bij de keuze van hoog/laag zult u de eerste periode van 5 of 10 jaar meer pensioen krijgen. Na deze periode 
van 5 of 10 jaar zult u minder pensioen krijgen. Het lagere pensioen zal dan 75% bedragen van het hogere 
pensioen.

Wat moet ik doen?
Vraag tijdig voor pensioeningang een off erte aan bij Hagee Stichting en stuur deze ondertekend retour.

Wat is het gevolg van mijn keuze?
U krijgt eerst meer pensioen. Na 5 of 10 jaar krijgt u de rest van uw leven minder pensioen.

• Ik wil een periode van 5 of 10 jaar minder pensioen ontvangen en na 5 of 10 jaar 
meer pensioen (laag/hoog).
Bij de keuze van laag/hoog zult u de eerste periode van 5 of 10 jaar minder pensioen krijgen. Na deze periode
van 5 of 10 jaar zult u meer pensioen krijgen. Het lagere pensioen zal dan 75% bedragen van het hogere pensioen.

Wat moet ik doen?
Vraag tijdig voor pensioeningang een off erte aan bij Hagee Stichting en stuur deze ondertekend retour.

Wat is het gevolg van mijn keuze?
U krijgt eerst minder pensioen. Na 5 of 10 jaar krijgt u de rest van uw leven meer pensioen.

• Ik wil een combinatie van zowel omruiling pensioen en hoog/laag of laag/hoog.
Als u kiest voor een combinatie van zowel omruiling partnerpensioen of ouderdomspensioen en hoog/laag 
of laag/hoog zal eerst de omruiling plaatsvinden en dan de hoog/laag of laag/hoog.

Wat moet ik doen?
Vraag tijdig voor pensioeningang een off erte aan bij Hagee Stichting en stuur deze ondertekend retour.

Wat is het gevolg van mijn keuze?
U verkrijgt meer of minder pensioen door omruiling partnerpensioen of omruiling ouderdomspensioen. Dan 
krijgt u de eerste 5 of 10 jaar meer of minder pensioen. Na 5 of 10 jaar krijgt u de rest van uw leven minder of 
meer pensioen.
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Ik heb vragen, waar vind ik antwoorden?
Op de website van Hagee Stichting: www.hagee.nl
Bij het Pensioenbureau: Ineke Heuvelman 020 545 03 61
Op de website van de overheid: www.mijnpensioenoverzicht.nl
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