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1. Eerder stoppen met werken

Wilt u eerder stoppen met werken? En bent u geboren 
in of na 1950, of bouwt u vanaf 2006 pensioen op bij 
Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW)? Dan leest u 
in deze brochure wat de mogelijkheden zijn om uw 
ouderdomspensioen eerder te laten ingaan.

2. Wat betekent eerder stoppen met 
werken voor uw ouderdomspensioen?

2.1 Uw ouderdomspensioen eerder in laten 
gaan
Als u stopt met werken voordat uw AOW ingaat, 
heeft u geen salaris meer. Ook ontvangt u dan nog 
geen AOW of pensioen. Daarom kunt u bij PFZW uw 
ouderdomspensioen eerder laten ingaan. Hier zijn wel 
enkele voorwaarden aan verbonden.
• Bent u geboren voor 1965? Dan kunt u vanaf uw 55e 

(een deel van) uw ouderdomspensioen laten ingaan.
• Bent u geboren in of na 1965? Dan kunt u op zijn 

vroegst vijf jaar voordat uw AOW ingaat (een deel van) 
uw ouderdomspensioen laten ingaan.

Neemt u uw ouderdomspensioen eerder op? Dan krijgt 
u vanaf uw AOW een lager bedrag dan wanneer u uw 
ouderdomspensioen tegelijk met uw AOW had laten 
ingaan. Want een deel van uw ouderdomspensioen heeft 
u dan al ontvangen. Kijk voor meer informatie op  
pfzw.nl.

Ouderdomspensioen in laten gaan tussen uw 55e en 
vijf jaar voordat uw AOW ingaat
Als u geboren bent voor 1965, kunt u uw 
ouderdomspensioen laten ingaan tussen uw 55e en 
vijf jaar voordat uw AOW ingaat. Hiervoor gelden de 
volgende voorwaarden:

Let op!
Laat u uw ouderdomspensioen meer dan vijf 
jaar voor uw AOW ingaan? Uw AOW-leeftijd staat 
dan nog niet vast. De overheid bepaalt uw echte 
AOW-leeftijd pas vijf jaar van tevoren. PFZW rekent 
daarom met uw AOW-leeftijd zoals die nu bekend 
is. Besluit de overheid dat uw AOW-leeftijd verder 
omhoog gaat? Dan kan het zijn dat u hierdoor 
minder of geen pensioen heeft tussen uw AOW-
leeftijd zoals die nu bekend is en uw echte AOW-
leeftijd. U kunt ervoor kiezen om niet het maximale 
ouderdomspensioen op te nemen. Hierdoor houdt 
u pensioen over om op te nemen tussen uw AOW-
leeftijd zoals die nu bekend is en uw echte AOW-
leeftijd.

Let op!
Ontvangt uw partner AOW? Dan krijgt hij of zij 
misschien een toeslag op de AOW tot ook uw 
AOW ingaat. Krijgt u Flexpensioen of vervroegd 
ouderdomspensioen, dan kan deze AOW-toeslag 
lager worden of zelfs geheel vervallen. Vraag 
hiernaar bij de SVB, vóórdat u uw Flexpensioen of 
vervroegd ouderdomspensioen laat ingaan.

• uw eventuele Flexpensioen wordt omgezet in 
ouderdomspensioen

• voor het deel waarvoor u het ouderdomspensioen 
laat ingaan moet u stoppen met werken en mag u 
niet van plan zijn om weer te gaan werken. Daarvoor 
ondertekent u een ‘intentieverklaring’.
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2.2 Wat kunt u doen?
Hieronder leest u hoe u uw ouderdomspensioen kunt 
aanvragen én hoe u uw pensioen kunt verhogen door 
partnerpensioen te ruilen.

Ouderdomspensioen aanvragen
U kunt op zijn vroegst zes maanden voordat u met 
pensioen wilt gaan, dit aanvragen. Kijk op 
pfzw.nl/aanvragen voor meer informatie.

Uw ouderdomspensioen verhogen door uw 
partnerpensioen te ruilen
Heeft u geen partner of heeft uw partner zelf voldoende 
pensioen? Dan kunt u ervoor kiezen om (een deel van) 
het partnerpensioen dat u vanaf 2006 heeft opgebouwd 
te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen voor uzelf. 
Deze keuze hoeft u pas te maken als u uw pensioen 
aanvraagt. Uw partner moet ook tekenen voor de ruil. 
Als u geen partner heeft, hoeft dit uiteraard niet.

¢ U geeft bij de aanvraag van uw ouderdomspensioen 
door of u (een deel van) het partnerpensioen dat u 
vanaf 2006 heeft opgebouwd wilt ruilen voor een hoger 
ouderdomspensioen voor uzelf.

Karin
Werkt als begeleidster met verstandelijk gehandicapten 

en wil eerder stoppen met werken. “Mijn werk is mijn 

leven. Ik doe dit al ruim vijftien jaar. Maar doorwerken 

tot mijn AOW lijkt me erg lang. Misschien kan ik eerder 

stoppen. Hoe kan ik dat regelen?”

Karin heeft recht op Flexpensioen. Ze heeft te weinig 

Flexpensioen opgebouwd om bijvoorbeeld twee 

jaar eerder te stoppen met werken. Karin ruilt haar 

Flexpensioen in voor ouderdomspensioen. Haar 

ouderdomspensioen laat zij eerder ingaan.
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3. Wat betekent eerder stoppen met 
werken voor uw Flexpensioen?

Als u vóór 2006 pensioen opbouwde bij PFZW, bouwde u 
ook Flexpensioen op. In 2006 is de Flexpensioenregeling 
gestopt en sindsdien bouwt u geen Flexpensioen meer 
op. Het Flexpensioen dat u vóór 2006 heeft opgebouwd 
zetten wij automatisch om in ouderdomspensioen. Uw 
ouderdomspensioen kunt u gebruiken om eerder te 
stoppen met werken. Wilt u niet dat wij uw Flexpensioen 
omzetten in ouderdomspensioen? Lees dan verder 
onder ‘3.2. Wat kunt u doen?’.

3.1 Flexpensioen wordt ouderdomspensioen
PFZW zet het Flexpensioen om in ouderdomspensioen. 
Dit doen wij omdat uw Flexpensioen anders verplicht 
ingaat als u op of na uw 60e minder gaat werken of stopt 
met werken. Uw Flexpensioen stopt op uw 65e, ook al 
gaat uw AOW pas later in. Bij ouderdomspensioen zit dat 
anders. U kunt het eerder opnemen, maar het hoeft niet. 
Het ouderdomspensioen stopt ook niet op uw 65e.

Hoe uw eigen situatie eruit ziet, kunt u zien op  
pfzw.nl/mijnpfzw. Nadat u bent ingelogd, ziet u de 
melding Van Flexpensioen naar ouderdomspensioen. 
Daar kunt u berekenen hoe hoog uw Flexpensioen en 
ouderdomspensioen zijn op verschillende leeftijden.

3.2 Wat kunt u doen?

Uw Flexpensioen niet laten omzetten in 
ouderdomspensioen
Wilt u uw Flexpensioen niet laten omzetten in 
ouderdomspensioen? Dat kan. U ontvangt hierover een 
brief vóór uw 60e. Daarin staat hoe u dit doorgeeft. 
Maar let op: laat u het Flexpensioen niet omzetten? En 
stopt u voor uw 65e (gedeeltelijk) met werken? Dan gaat 
uw Flexpensioen verplicht in. Uw Flexpensioen stopt op 
de laatste dag van de maand vóór de maand waarin u 
65 jaar wordt. Uw AOW en uw ouderdomspensioen gaan 

pas op uw AOW-leeftijd in. Dat is na uw 65e. Als u niets 
verandert, heeft u in de tussenliggende periode dus geen 
inkomen van PFZW.

Laat u uw Flexpensioen niet omzetten? Dan kunt u 
hooguit een deel van uw ouderdomspensioen vervroegd 
opnemen vanaf uw 65e. Uw levenslange ouder doms-
pensioen wordt daardoor wel lager.

Let op! Bouwde u voor 1999 al pensioen op bij PFZW? 
Dan heeft u misschien recht op een verhoging van uw 
ouderdomspensioen. De voorwaarde daarvoor is dat 
u ook vanaf 1 januari 1999 tot uw 55e of uiterlijk tot 
1 januari 2021 pensioen opbouwt bij PFZW.

4. Waar kunt u terecht met vragen?

Wilt u meer informatie over uw pensioen? Stel uw 
vraag op pfzw.nl/info of neem contact op met onze 
klantenservice via (030) 277 55 77. Wij zijn bereikbaar op 
maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur.

De informatie in deze brochure is een verkorte en 

vereenvoudigde versie van de informatie uit het 

pensioenreglement. Het pensioenreglement is uiteindelijk 

bepalend.
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Pensioenfonds Zorg en Welzijn
Noordweg Noord 150
Postbus 117, 3700 AC Zeist
pfzw.nl

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) 
verzekert (oud-)werknemers in de sector zorg 
en welzijn van een goed pensioenpakket. 
Premie inbrengen in combinatie met een 
uitgekiend beleggingsbeleid, maakt het 
mogelijk u dit pakket te bieden tegen een 
zo laag mogelijke prijs. Het bestuur van het 
pensioenfonds bestaat uit onder andere 
werknemers- en werkgeversorganisaties.  
Zij behartigen uw belangen.

Bij PFZW kunt u recht hebben op:
• ouderdomspensioen
• partnerpensioen voor uw partner
• wezenpensioen voor uw kinderen jonger 

dan 21 jaar
• arbeidsongeschiktheidspensioen
• premievrije pensioenopbouw

Wilt u meer informatie over uw pensioen? 
Stel direct uw vraag op pfzw.nl/info  
of bel de Klantenservice tijdens kantooruren  
(030) 277 55 77.


