Hoe zit het met
eerder stoppen met werken?
De pensioenregeling van Pensioenfonds TDV heeft een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar. Het is
mogelijk om uw pensioen eerder of later in te laten gaan. Op zijn vroegst kunt u met pensioen
als u 55 jaar wordt. Op zijn laatst 5 jaar na uw AOW-datum. Hoe eerder u stopt, hoe lager uw
uitkering. Werkt u langer door? Dan wordt uw uitkering hoger.

Wanneer kan ik met pensioen?
Wilt u eerder stoppen? Dat kan. U krijgt in dat geval maandelijks minder pensioen, omdat uw pensioendatum dan
vóór uw 67ste ligt, uw pensioen over een langere periode zal worden uitgekeerd én de opbouwperiode korter is.
Omgekeerd geldt dat als u langer doorwerkt, u maandelijks meer pensioen krijgt.

Bereikt u voor 67 jaar uw AOW-datum? Dan bouwt u pensioen op tot uw AOW-datum. Een half jaar voordat u uw
AOW-datum bereikt, ontvangt u bericht van Pensioenfonds TDV om uw pensioen aan te vragen. In onderstaande
tabel treft u de op dit moment bekend zijnde AOW-ingangsdata aan:

Geboortedatum
Na 31 december 1952 en voor 1 september 1953
Na 31 augustus 1953 en voor 1 september 1954
Na 31 augustus 1954 en voor 1 september 1955
Na 31 augustus 1955 en voor 1 juni 1956
Na 31 mei 1956 en voor 1 maart 1957
Na 28 februari 1957 en voor 1 januari 1958
Op of na 1 januari 1958

AOW-ingangsdatum
66 jaar en 4 maanden
66 jaar en 4 maanden
66 jaar en 4 maanden
66 jaar en 7 maanden
66 jaar en 10 maanden
67 jaar
Minimaal 67 jaar

Vraag het op tijd aan
Wilt u voor uw AOW-datum stoppen met werken? Overleg dit dan met Trivium en geef op tijd door aan Pensioenfonds TDV dat u wilt stoppen en per wanneer. Doe dit uiterlijk drie maanden voordat u wilt stoppen.

Keuze partnerpensioen
Op het moment dat u met pensioen gaat, kunt u zelf bepalen of u een partnerpensioen nodig vindt. U kunt het
partnerpensioen voor uw partner in meer ouderdomspensioen voor uzelf omzetten. Uw partner krijgt dan minder
of geen partnerpensioen na uw overlijden.

Het wezenpensioen voor uw kinderen wordt niet minder door het uitruilen van partnerpensioen in ouderdomspensioen. Heeft u een partner, dan kiest u samen met uw partner. Uw partner moet instemmen met de
keuze en ook een handtekening zetten. De keuze voor wel of geen partnerpensioen kunt u maar één keer maken.

Meer voor uw partner? U kunt ook uw eigen ouderdomspensioen verlagen. Uw partner krijgt dan meer partnerpensioen. Het partnerpensioen mag niet hoger worden dan het ouderdomspensioen dat overblijft.

Keuze tijdelijk ouderdomspensioen
Als u al voor uw AOW-datum uw pensioen wilt laten ingaan, dan kunt u naast uw vervroegde ouderdomspensioen, dat levenslang wordt uitgekeerd, kiezen voor een tijdelijk ouderdomspensioen. Dit tijdelijk ouderdomspensioen wordt uitgekeerd tot uw AOW-datum. Kiest u voor een tijdelijk ouderdomspensioen? Dan wordt uw levenslange ouderdomspensioen lager.
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Hoe zit het met
eerder stoppen met werken?
Keuze hoogte pensioen
Als u met pensioen gaat kunt u ook nog eenmalig kiezen voor een hogere uitkering in de eerste jaren en daarna
een lagere. Bijvoorbeeld tot uw 69ste, 72ste of 75ste wat minder, en later wat meer, omdat uw partner nog verdient.
In de periode dat u voor minder kiest, krijgt u 75% van het hogere bedrag dat u in de periode daarna krijgt. U kunt
er ook voor kiezen in de eerste jaren na uw pensioendatum meer pensioen te krijgen, en daarna minder.

Voordat u met pensioen gaat, maken wij op uw verzoek graag een berekening om de financiële gevolgen van
eventuele flexibilisering voor u inzichtelijk te maken.

Heeft u vragen?
U kunt met al uw vragen terecht bij de Pensioenadministratie: 0570-682116
(van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur).
Mailen kan ook: pensioenen@sptdv.nl
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