10

De Doktersassistent 06/19

OOK MET DE NIEUWE REGELS VAN DE OVERHEID BLIJFT ER GENOEG OVER

Denk even na over
je pensioen
Bert Bukman

JE WERKT ONGEVEER EEN DAG IN DE
WEEK VOOR JE OUDEDAGSVOORZIENING.
IS DAT EEN GOEDE DEAL?
VOLGENS PENSIOENFONDS PFZW WEL.
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A

ls doktersassistent bouw je pensioen
op bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn
(PFZW). Dat is in de cao’s zo geregeld
en dat is niet voor niets. Door ons pensioen
in de sector zorg en welzijn samen te regelen
levert dat een beter pensioen op dan wanneer
ieder voor zich dat doet. Want samen delen
we de kosten en de risico’s.
Op deze manier is jouw uiteindelijke pensioen hoger dan het bedrag dat je aan pensioenpremie hebt betaald. Volgens prognoses van PFZW lukt het, ook met de nieuwe
regels van de overheid, nog steeds om jonge
werknemers over veertig jaar ongeveer drie
keer hun inleg uit te betalen. Dat is een goede deal.
TROUWEN OF SAMENWONEN
Uit onderzoek blijkt dat de meeste Nederlanders liever naar de tandarts gaan dan dat ze
zich in hun pensioen verdiepen. Toch is het
verstandig om in sommige situaties even aan
je pensioen te denken. Denk dan aan trouwen of samenwonen, ontslag, korter gaan
werken of een scheiding.
We lichten er in dit artikel een onderwerp
voor je uit: trouwen of samenwonen. Heb je
een partner? Dan is het goed om te weten dat
er misschien ook iets voor je partner geregeld
is als jij overlijdt. Maar dan moet hij of zij wel
bekend zijn bij PFZW. Ben je getrouwd of heb
je een geregistreerd partnerschap? Dan hoef
je je partner niet aan te melden. Dat gebeurt
automatisch via de gemeente waar je woont.
Je partner heeft recht op partnerpensioen,
mocht jou iets overkomen.
ZELF AANMELDEN
Als je samenwoont met een samenlevingsovereenkomst heeft je partner alleen recht
op partnerpensioen als je hem of haar zelf
aanmeldt. Dit kun je eenvoudig online regelen via MijnPFZW op www.pfzw.nl. Voor het
aanmelden van je partner heb je een notariële samenlevingsovereenkomst nodig. Woon
je samen zonder overeenkomst, dan heeft je
partner geen recht op partnerpensioen. Deze
voorwaarde geldt voor iedereen die pensioen
opbouwt bij PFZW.

•

Meer informatie lees je op www.pfzw.nl of bel naar
de klantenservice van PFZW op 030 277 5577. De
klantenservice is open op werkdagen van 8:00 tot 18:00
uur en beantwoordt graag jouw vragen.
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