Aanvragen
Voorlopige berekening pensioen

Hoe u dit formulier invult

1 Uw gegevens

U wilt weten hoeveel pensioen u krijgt.
Met dit formulier vraagt u een voorlopige

1.1 Pensioennummer

berekening aan op basis van uw keuzes.

Dit vindt u onder het kopje

Vul het formulier in en sla het op. Print het

‘kenmerk’, boven aan onze brieven

1.2 Naam

formulier daarna uit om te ondertekenen en
per post of e-mail naar ons op te sturen.

Voorletters

			

Bekijk voor de hoogte van uw opgebouwde
en te bereiken pensioen uw Uniform

Achternaam

Pensioenoverzicht (UPO) of de website
Mijnpensioenoverzicht.nl.

1.3 Geboortedatum (ddmmjjjj)

Hulp nodig? Maak een afspraak voor
een videogesprek

1.4 Telefoonnummer

Maak nu makkelijk een afspraak voor een
online videogesprek met een pensioenexpert.
Dan lopen we samen door uw keuzes heen
en bekijken we wat die voor u betekenen.
Plan uw videogesprek in op
bakkerspensioen.nl/videogesprek

De proefberekening is vrijblijvend, u
vraagt nog niets aan

2 Wanneer wilt u met pensioen?
• De meeste mensen gaan op hun AOW-leeftijd met pensioen.
• U kunt eerder met pensioen, namelijk vanaf uw 55ste. Wilt u 5 jaar of langer voor
uw AOW-leeftijd met pensioen, dan moet u volledig stoppen met werken.
• U kunt ook later met pensioen. Uiterlijk op uw 70ste. U bouwt geen pensioen meer
op na uw 68ste.
Ik wil mijn pensioen laten ingaan op 1 -

Pas als u uw pensioen echt aanvraagt geeft
u uw definitieve keuzes door. U ontvangt
ongeveer 6 maanden voor uw AOW-leeftijd
een aanvraagformulier. Wilt u eerder met
pensioen? Neem dan minimaal 3 maanden
voor uw gewenste pensioendatum contact op
voor een aanvraagformulier.
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Terugsturen
Mail het ondertekende formulier naar
pensioen@bakkerspensioen.nl

3 Wilt u voor een deel met pensioen?

Of stuur dit formulier naar:
Bakkers Pensioenfonds
Postbus 11158, 9700 CJ Groningen

• Misschien wilt u nog wel doorwerken, maar dan minder uren.
• U kunt dan met deeltijdpensioen gaan.

Binnen 2 weken ontvangt u een voorlopige
berekening van uw pensioen.

Ja*, ik wil voor een deel met pensioen, namelijk voor
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* Ga door naar vraag 6 bij ja

Nee, ik wil mijn pensioen helemaal laten ingaan.
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4 Wilt u uw pensioen aanvullen tot uw AOW-leeftijd?
• Gaat u voor uw AOW-leeftijd volledig met pensioen? Dan kunt u uw inkomen aanvullen met een deel van uw
ouderdomspensioen. Daarna krijg u een lager pensioen.
• De aanvulling is bedoeld ter overbrugging tot u AOW krijgt.
• U kunt uw inkomen met maximaal € 22.494 bruto per jaar aanvullen.
Ja, ik wil mijn inkomen tot AOW-leeftijd aanvullen met €

bruto per jaar.

Nee, ik wil geen aanvulling.

5 Wilt u in het begin een hoger pensioen?
• Gaat u volledig met pensioen? Dan kunt u ervoor kiezen om in het begin een hoger pensioen te krijgen.
Bijvoorbeeld als u in het begin hogere maandlasten heeft.
• Daarna krijgt u (de rest van uw leven) een lager pensioen.
Ja, ik wil een hoger pensioen tot datum* 1 -
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* let op bij keuze hoger pensioen;
minimaal 1 jaar en maximaal 15 jaar

Nee, ik wil geen hoger pensioen in het begin.

6 Hoeveel partnerpensioen wilt u?
U heeft partnerpensioen opgebouwd. Dit krijgt uw partner als u overlijdt. U ziet hoeveel partnerpensioen u heeft opgebouwd
op de website Mijnpensioenoverzicht.nl. U kunt de standaardverdeling van het partnerpensioen en ouderdomspensioen
houden. Maar u kunt ook een andere keuze maken.
• Geen partnerpensioen: u ruilt het partnerpensioen in voor een hoger pensioen voor uzelf. Bijvoorbeeld als u geen
partner heeft, of uw partner zelf genoeg inkomen heeft. Let op: na het ruilen krijgt uw partner géén partnerpensioen als
u overlijdt.
• Een zo hoog mogelijk partnerpensioen: u ruilt een deel van uw eigen pensioen in voor een hoger partnerpensioen. Dat is
bijvoorbeeld handig als uw partner zelf weinig of geen inkomen heeft. Let op: uw eigen pensioen wordt hierdoor lager.
• Zelf een bedrag aan partnerpensioen kiezen: afhankelijk van het bedrag, wordt uw eigen pensioen hoger of lager. Er
geldt wel een maximum. Kiest u een te hoog bedrag, dan houden wij een zo hoog mogelijk partnerpensioen aan.

Ik wil de standaardverdeling voor het partnerpensioen
Ik wil geen partnerpensioen
Ik wil een zo hoog mogelijk partnerpensioen
Ik wil een ander partnerpensioen, namelijk €
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7 Loonheffingskorting   
• U betaalt belasting over uw pensioen (loonheffing). Als u loonheffingskorting laat toepassen,
betaalt u minder belasting.
• Heeft u nóg een inkomen, bijvoorbeeld AOW? Zorg dat u op maar 1 inkomen loonheffingskorting krijgt.
Anders moet u later belasting bijbetalen.
• Meestal kunt u het beste kiezen voor de loonheffingskorting op uw hoogste inkomen. Voor meer informatie
kunt u terecht bij de Belastingdienst via 0800 - 0543.
Ja, ik wil loonheffingskorting op mijn pensioen.
Nee, ik wil geen loonheffingskorting op mijn pensioen.

8 Ondertekening
8.1 Plaats en datum (ddmmjjjj)

8.2 Handtekening

Handtekening
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