
Pensioen  
Over wat er voor u belangrijk is als 
u met pensioen gaat.



Maak hieronder uw keuze



U gaat binnenkort met pensioen. Keuzes die u nu maakt zijn van invloed op de hoogte van uw pensioen.
Het is daarom goed om te weten wat uw keuzes zijn en wat de hoogte van uw pensioen is. Op uw Uniform Pensioenoverzicht ziet 
u precies hoeveel pensioen u heeft opgebouwd.  Met de pensioenplanner kunt u een indicatie krijgen wat er met de hoogte van uw 
pensioen gebeurt als u bepaalde keuzes maakt. 

Er zijn verschillende keuzes mogelijk:
1. U kunt met pensioen gaan op de ingangsdatum van uw AOW
2. U kunt uw pensioen eerder of later dan de richtpensioenleeftijd van 68 jaar laten ingaan
3. U kunt uw pensioen gedeeltelijk laten ingaan
4. U kunt na toestemming van uw partner uw partnerpensioen geheel of gedeeltelijk inruilen voor extra ouderdomspensioen
5. U kunt een gedeelte van uw ouderdomspensioen inruilen voor extra partnerpensioen
6. U kunt een periode van 5 of 10 jaar meer pensioen ontvangen en na 5 of 10 jaar minder pensioen (hoog/laag) of
            een periode van 5 of 10 jaar minder pensioen ontvangen en na 5 of 10 jaar meer pensioen (laag/hoog)

Als u gebruik wilt maken van één van uw mogelijkheden dan moeten wij dat zes maanden voor uw (gewenste) pensioenleeftijd 
weten. Een eenmaal gemaakte keuze kunt u later niet meer terugdraaien.

Wilt u meer weten?  
Ga dan naar: 

Wat moet ik weten?
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https://www.mijnhagee.nl
www.hagee.nl
www.mijnpensioenoverzicht.nl


Wat is nog meer handig om te weten?
 

U kunt uw pensioen op uw eigen wensen afstemmen. Het is goed om te weten wat de invloed van een bepaalde keuze 
is op uw pensioen. 

De hoogte van uw deeltijdpensioen is afhankelijk van het 
percentage dat u minder gaat werken. Werkte u fulltime 
(100%) en gaat u nu parttime (60%) werken? Dan kunt 
u 40% van uw opgebouwde pensioen laten ingaan. Dit 
pensioen ontvangt u dan samen met uw parttime salaris 
(60%).

Minder partnerpensioen, meer ouderdomspensioen
Op het moment dat u met pensioen gaat, hebt u naast het 
ouderdomspensioen ook een pensioen voor uw partner 
opgebouwd: het partnerpensioen. Na uw overlijden 
ontvangt uw partner dit partnerpensioen. U kunt ervoor 
kiezen om uw partnerpensioen helemaal of gedeeltelijk in 
te ruilen voor extra ouderdomspensioen. Dit kan 
interessant zijn als uw partner voldoende eigen inkomen 
heeft. Uw partner moet hiervoor wel toestemming  
geven. Als u op het moment dat u met pensioen gaat geen 
partner hebt dan ruilen wij het partnerpensioen automa-
tisch in. Het partnerpensioen is alleen bedoeld voor de 
partner met wie u samen bent op het moment van 
pensioneren. 

Meer partnerpensioen, minder ouderdomspensioen
Als u een partner hebt dan kunt u een deel van uw 
ouderdomspensioen inruilen voor extra partnerpensioen. 
Uw ouderdomspensioen wordt hierdoor lager.
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Met pensioen op uw AOW-leeftijd
Allereerst moet u nadenken over op welke leeftijd u met 
pensioen wilt gaan. Standaard gaat uw pensioen in zodra 
u 68 wordt. Maar u kunt uw pensioen ook eerder laten 
ingaan. Op die manier kunt u het bijvoorbeeld afstemmen 
op het moment waarop u uw AOW krijgt. Het is daarom 
belangrijk dat u weet wat uw AOW-leeftijd is. U berekent 
uw AOW-leeftijd hier.

Eerder of later met pensioen
Uw pensioen van Hagee Stichting kunt u eerder of juist 
later laten ingaan. Als u eerder met pensioen gaat dan zal 
uw pensioen lager zijn. U kunt maximaal 5 jaar voor uw 
AOW-leeftijd met pensioen gaan. Als u later met pensioen 
gaat dan zal uw pensioen hoger zijn. Uitstellen van uw 
pensioen kan tot 70 jaar (wat niet wil zeggen dat u tot die 
leeftijd kan blijven werken bij uw werkgever). 

Gedeeltelijk met pensioen
Wilt u nog niet helemaal met pensioen gaan maar het 
langzaam aan rustiger aan gaan doen? Dan kunt u ervoor 
kiezen om ‘in deeltijd’ met pensioen te gaan. Dit betekent 
dat u alvast een paar dagen per week met pensioen gaat 
en nog een aantal dagen blijft werken. U ontvangt dan 
al voor een deel ouderdomspensioen en ook nog voor 
een deel salaris. U blijft dus ook gedeeltelijk pensioen 
opbouwen. Na deze periode van deeltijdpensioen gaat 
u ‘fulltime’ met pensioen. In deeltijd werken kan alleen in 
overleg met uw werkgever. 



Tijdelijk eerst een hoger ouderdomspensioen
De pensioenuitkering die u maandelijks ontvangt, kunt u 
laten variëren in hoogte. U ontvangt dan vanaf uw  
pensioendatum eerst een aantal jaren een hogere  
uitkering en daarna een lagere. De lagere uitkering  
ontvangt u tot uw overlijden, waarbij de lagere uitkering 
minimaal 75% van de hogere uitkering bedraagt. Als u 
dit wilt dan moet u ons hierover vooraf informeren. Er 
verandert niets in de totale waarde van uw pensioen. Het 
pensioen wordt alleen anders over de tijd verdeeld.

Tijdelijk eerst een lager ouderdomspensioen
De pensioenuitkering die u maandelijks ontvangt, kunt u 
laten variëren in hoogte. U ontvangt dan vanaf uw  
pensioendatum eerst een aantal jaren een lagere uitke-
ring en daarna een hogere. Als u dit wilt dan moet u ons 
hierover vooraf informeren. Er verandert niets in de totale 
waarde van uw pensioen. Het pensioen wordt alleen 
anders over de tijd verdeeld.
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Ik wil alles weten 

Hagee Stichting stuurt u drie maanden voordat uw AOW 
datum een brief over uw aanstaande pensionering en wijst 
u op de verschillende keuzes die u heeft. Hagee Stichting 
stuurt u een formulier waarop u uw gewenste pensioen- 
datum kunt aangeven. Via de pensioenplanner op  
www.mijnhagee.nl kunt u vooraf zelf pensioen-
berekeningen maken. 

Hagee Stichting stuurt u een formulier over het wel of niet 
inruilen van het partnerpensioen in extra ouderdoms- 
pensioen (alleen voor deelnemers die een partner  
hebben). Voor deelnemers zonder partner wordt het  
partnerpensioen automatisch ingeruild in een extra ouder-
domspensioen. Als u gebruik wilt maken van de overige 
keuzemogelijkheden dan dient u contact op te nemen met 
het Pensioenbureau. Het Pensioenbureau stuurt u dan een 
offerte waarin u ziet wat de financiele gevolgen van een 
keuze zijn. 

Het is goed om te weten wat de invloed van een bepaalde keuze is op uw pensioen. We leggen het in dit hoofdstuk uit.
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1. U gaat met pensioen op uw AOW-leeftijd
Uw dienstverband bij Technische Unie / Otra / Van  
Egmond / Elar wordt standaard beëindigd op uw 
AOW-leeftijd (dit is in de CAO vastgelegd). 

Wat moet ik doen? 
Stuur het formulier met uw keuze van uw pensioen-
ingangsdatum ingevuld en ondertekend retour naar Hagee 
Stichting. Stuur, indien dit voor u geldt, tevens het  
formulier over het wel of niet inruilen van het partner-  
pensioen (met handtekening van uw partner) en de 
eventueel bijkomende offerte over de extra keuzes  
ondertekend retour aan het Pensioenbureau. 

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 pensioen- 
datum uw pensioen maandelijks uitkeren. 
 

2. U wilt eerder met pensioen gaan, maximaal   
    5 jaar voor de AOW-leeftijd
Bij eerdere pensionering eindigt uw dienstverband bij 
Technische Unie / Otra / Van Egmond / Elar. Vanaf de 
uitdiensttredingsdatum bouwt u geen pensioen meer op. 
Hagee Stichting vervroegt uw pensioen geheel of gedeel-
telijk naar de keuze van uw pensioeningangsdatum. Uw  
pensioen wordt hierdoor lager want het moet langer wor-
den uitgekeerd. Als u eerder met pensioen wilt gaan vóór 
uw AOW-leeftijd dan zult u in de periode vanaf uw  
pensioendatum tot de AOW-datum nog géén AOW  
ontvangen. In deze periode zal het hogere belastingtarief  
gelden (ca. 37% in de eerste schijf). Vanaf uw  
AOW- leeftijd ontvangt u ook AOW en zal op uw  
pensioen het lagere belastingtarief gelden (ca. 18% in de 
eerste schijf).  

Wat moet ik doen? 
Neem eerst contact op met het pensioenbureau. Zodra u 
van ons de formulieren heeft ontvangen kunt u uw keuze 
doorgeven. Stuur, indien dit voor u geldt, tevens het formu-
lier over het wel of niet inruilen van het partnerpensioen 
(met handtekening van de partner) en de eventueel bijko-
mende offerte voor de extra keuzes ondertekend retour. 

Wat doet Hagee Stichting? 
Hagee Stichting stuurt u een brief met een opgave van uw 
bruto jaaraanspraken en bruto/netto ouderdomspensioen 
per maand. Hagee Stichting gaat vanaf uw pensioen- 
datum uw pensioen maandelijks uitkeren. 
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3. U wilt gedeeltelijk met pensioen, 
    maximaal 5 jaar voor de AOW-leeftijd. 

Bij deeltijd pensionering gaat u minder (parttime) werken. 
Vanaf de datum dat u minder werkt, bouwt u nog 
gedeeltelijk pensioen op. Als u gedeeltijk met pensioen 
wilt gaan vóór uw AOW- leeftijd dan zult u in de periode 
vanaf uw pensioendatum tot de AOW-datum nog géén 
AOW ontvangen. In deze periode zal het hogere 
belastingtarief gelden (circa 37% in de eerste schijf). 
Vanaf uw AOW-leeftijd ontvangt u ook AOW en zal op 
uw pensioen het lagere belastingtarief gelden (circa 18% 
in de eerste schijf). 

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 offerte over de gevolgen van 
vervroeging van uw pensioen of een offerte over de 
gevolgen van deeltijd-pensioen. Als u akkoord bent met 
de offerte dan zal Hagee Stichting uw pensioen op de 
afgesproken manier aan u uitbetalen. 
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4. U wilt uw partnerpensioen inruilen voor meer 
    ouderdomspensioen, of andersom

U kunt ervoor kiezen om op uw pensioendatum het 
partnerpensioen in te ruilen voor extra ouderdoms-
pensioen. Uw partner krijgt dan géén of een lager 
partnerpensioen. Als u slechts een deel hebt ingeruild 
voor extra ouderdomspensioen dan is het partnerpensioen 
lager. Als u er juist voor kiest om een deel van het ouder-
domspensioen in te ruilen voor een hoger partner-
pensioen, dan valt het partnerpensioen uiteraard hoger 
uit. 

Wat moet ik doen? 
Als u gebruik wilt maken van deze keuzemogelijkheid 
dan moet u contact opnemen met het Pensioenbureau. Het 
Pensioenbureau stuurt u dan een offerte over uw keuze. 

Wat doet Hagee Stichting? 
Hagee Stichting stuurt u een formulier over de keuze voor 
inruiling partnerpensioen voor extra ouderdomspensioen 
(alleen voor deelnemers met partner). Voor deelnemers 
zonder partner wordt automatisch het partnerpensioen 
ingeruild in ouderdomspensioen. Als u wilt inruilen dan 
ontvangt u een offerte van het Pensioenbureau. Als u 
akkoord bent dan stuurt u het formulier (voorzien van een 
handtekening van uw partner) en de offerte getekend naar 
Hagee Stichting. 

Wilt u berekenen hoeveel pensioen u terugkrijgt voor het 
inruilen van partnerpensioen of ouderdomspensioen? 
Gebruik dan de pensioenplanner. 

Wat is het gevolg van mijn keuze? 
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 € 503,24 (2021). 
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5. Hoog/laag pensioen of Laag/Hoog pensioen

U kunt ervoor kiezen om een bepaalde periode een 
hoger of juist een lager pensioen te ontvangen 

U wilt 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 75% bedragen van het hogere pensioen. 

Wat moet ik doen? 
Vraag tijdig voor pensioeningang een offerte 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. 
 

U wilt 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 75% bedragen van het hogere pensioen. 

Wat moet ik doen? 
Vraag tijdig voor pensioeningang een offerte 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. 
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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 inruiling plaatsvin-
den en dan de hoog/laag of laag/hoog-regeling.

Wat moet ik doen?
Vraag tijdig voor pensioeningang een offerte 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.



Handige bronnen

U kunt bij de volgende websites van de volgende 
instanties terecht voor meer informatie over uw pensioen.

@ Hagee Stichting
U kunt hier alle informatie vinden over het pensioenfonds. 

@ Pensioenregister
Heeft u ook bij andere werkgevers pensioen 
opgebouwd? Dan kunt u hier al uw opgebouwde 
pensioenen bekijken. U logt in met uw Digi-D.

@ MijnHagee
U kunt hier de pensioenplanner gebruiken en uw eigen 
berekeningen maken.

@ Wijzer in geldzaken
Check uw pensioen en pas het aan als uw situatie 
verandert. Bekijk op de website van Wijzer in geldzaken 
wat u zelf kunt doen.

@ Sociale Verzekeringsbank
De uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland. U 
vindt hier onder andere meer informatie over de 
AOW-uitkering.
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Contact
Inhoud

Heeft u vragen over uw pensioen? Neem dan contact 
op met pensioenbureau.

Het pensioenbureau:
Het pensioenbureau is op werkdagen van 09:00 tot  
17:00 bereikbaar van op telefoonnummer 020-5450361.

E-mail:
U kunt ook mailen naar:
pensioenbureau@technischeunie.com

Correspondentie:
U kunt ook een brief sturen aan:
Hagee Stichting
Postbus 900
1180 AX Amstelveen

Bezoekadres:
U kunt ons bezoeken op onderstaande adres:
Hagee Stichting
Bovenkerkerweg 10-12
1185 XE Amstelveen

Pensioenreglement
Om de teksten prettig leesbaar te houden is de 
informatie in deze folder een verkorte en eenvoudige 
versie van de informatie uit het pensioenreglement. Het 
pensioenreglement is uiteindelijk leidend. 
U vindt het pensioenreglement op onze website 
www.hagee.nl.

mailto:pensioenbureau@technischeunie.com
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