Meer inzicht in de waardevermeerdering van uw pensioen
Hoe kunnen we inzicht geven in hoe uw pensioen groeit? Dit is een ingewikkelde rekensom, die
gebaseerd is op aannames. Maar we leggen het graag in het kort uit:
Er zijn door De Nederlandsche Bank zo’n 2000 economische scenario’s in beeld gebracht. Evenveel
goede als slechte scenario’s die impact kunnen hebben op uw pensioen. hierbij is rekening gehouden
met de toekomstige indexaties, de looninflatie en de prijsinflatie.
We hebben deze allemaal in kaart gebracht en schetsen hierbij het effect van de meer negatieve
scenario’s en de positieve scenario’s op uw pensioen.
Hoe hebben we dit berekend?
We gaan uit van de volgende situatie. Je bent een 25-jarige fysiotherapeut, met een partner, en je
neemt 42 jaar lang deel, dus van 2016 tot en met 2057. We rekenen met het maximale
beroepsinkomen en we houden voor toekomstige bedragen rekening met de prijsinflatie.
De premie wordt gebruikt voor:
-

De opbouw gedurende de 42 jaar dat je werkt
De risicopremie voor het partnerpensioen
de kostenopslag
de beheerkosten

Daarnaast wordt er rendement gemaakt. De som daarvan is de uiteindelijke pensioenuitkering.
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We hebben 3 basis scenario’s waarbinnen we opereren: pessimistisch, optimistisch en het
gemiddelde scenario. Bij het pessimistische scenario is bijvoorbeeld de prijsinflatie lager dan bij het
gemiddelde en optimistische scenario. De prijsinflatie bij het optimistische scenario is dus het hoogst.
Hieronder geven we een indicatie met welke factor je pensioen groter wordt aan het eind van de
opbouw periode.
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Is er verschil met Basis en BasisPlus?
Bouw je op in de BasisPlus regeling? Dan betaal je nu 1,76 x de premie van de Basis regeling. De
berekening heeft laten zien dat je pensioen op 67 jarige leeftijd ook 1,76 x hoger is dan het pensioen
wat je zou krijgen in de Basis regeling.
Zijn er nog andere verschillen?
De uitkomst voor een zelfstandige fysiotherapeut of een fysiotherapeut in loondienst is hetzelfde. Je
bouwt dan exact hetzelfde pensioen op. Je betaald ook dezelfde premie.
Werk je deeltijd? Bijvoorbeeld 20 uur per week? Precies naar de ratio o.b.v. fulltime (dus bijv. 50%) is
je pensioen lager.
Let op, dit is een indicatie
Al deze berekeningen hebben een actuariële controle ondergaan. Het blijft natuurlijk een indicatief
voorbeeld wat we hier schetsen. We hebben te maken met een lange periode waar we aannames
over doen.

