
MoneyView geeft in VVP twee 

keer per maand haar visie op 

marktontwikkelingen in de � nan-

ciële dienst verlening. Reacties 

op deze rubriek kunt u sturen 

naar: 

support@moneyview.nl
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Vooral geschikt voor gehuwden
Sinds 6 januari is mijnpensioenoverzicht.nl 

beschikbaar. In dit pensioenregister kan 

iedere Nederlander zien hoeveel pensioen 

hij/zij heeft opgebouwd bij verschillende 

pensioenuitvoerders en hoeveel de te ver-

wachten uitkering op de pensioendatum is, 

inclusief de AOW-uitkering.

Mijn eerste indruk was dat het een praktisch 

ingedeelde site is en dat het voor iedereen 

een begrijpelijk overzicht geeft van de reeds 

opgebouwde en te bereiken pensioenen. Per-

soonlijk had ik hier nog wat extra opties wil-

len zien, zoals de mogelijkheid om je pensi-

oentekort te berekenen en eventueel zelfs 

informatie over 

‘factor A’ met een 

toelichting daarbij, 

zodat je weet wat je 

zou kunnen doen 

om je pensioente-

kort te repareren. 

Hiermee zou je 

direct het pensioenbewustzijn kunnen pro-

beren te vergroten. Wat mij betreft dus een 

gemiste kans, maar ik heb inmiddels begre-

pen dat er de komende tijd nog meer moge-

lijkheden worden toegevoegd aan het pensi-

oenregister, dus misschien komt dat nog. 

Tot zover mijn eerste indruk. Enkele dagen 

later ben ik nog eens goed naar de cijfers 

gaan kijken en vanaf dat moment begon ik 

er steeds minder van te begrijpen. Laat ik 

beginnen met de twee beschikbare premie-

regelingen die ik heb. De gegevens van mijn 

huidige pensioenregeling komen overeen 

met mijn laatste upo, dus dat was helder. De 

gegevens van mijn oude pensioenregeling 

komen echter niet overeen met het upo van 

afgelopen jaar. Nu blijkt dat deze gegevens 

zijn gebaseerd op de stand per 31 december 

2010. Op zich ! jn dat de gegevens zo actueel 

zijn, maar ik heb geen idee welke uitgangs-

punten zijn gebruikt bij de berekeningen. 

Deze zijn nergens te vinden op de site. 

Bij de informatie over de AOW-uitkering kun 

je wel doorklikken naar een toelichting op de 

getoonde cijfers, zodat je kunt zien hoe het 

getoonde bedrag is opgebouwd. Dit is echter 

het punt waar ik de draad begin kwijt te 

raken. Mijn AOW-uitkering blijkt namelijk 

gebaseerd te zijn op een AOW voor gehuw-

den, dit terwijl ik toch echt alleenstaand 

ben. Blijkbaar gaan ze er bij de SVB vanuit 

dat ik geen eeuwige vrijgezel blijf. Ikzelf blijf 

hier ook optimistisch over, ik ben pas 33 dus 

ik heb nog wel even de tijd tot mijn pensi-

oendatum om een geschikte vrouw te vin-

den. Toch had ik het logischer gevonden om 

van mijn huidige burgerlijke status uit te 

gaan. 

Maar het kan nog erger. Ik heb namelijk ook 

het overzicht van mijn moeder bekeken en 

daar ben ik de draad pas echt volledig kwijt-

geraakt. Ten eerste ontbrak de informatie 

over het nabestaandenpensioen dat zij ont-

vangt. Mijn moeder is dus ook alleenstaand 

en kan haar eerste AOW-uitkering al in april 

tegemoet zien. Inmiddels heeft zij al bericht 

ontvangen van de SVB waarin de hoogte van 

haar maandelijkse uitkering staat, maar toch 

wordt ook in haar overzicht als toelichting 

op de AOW-uitkering vermeld dat de 

getoonde uitkering is gebaseerd op een 

AOW-uitkering voor gehuwden. Dit blijkt 

echter niet te kloppen, het getoonde jaarbe-

drag blijkt na enig rekenwerk namelijk exact 

overeen te komen met wat er in het bericht 

van de SVB staat, wat toch echt een AOW 

voor alleenstaanden is. 

Kortom het pensioenregister is een mooi 

praktisch overzicht vooral als je gehuwd 

bent. Alleenstaanden die een goed beeld wil-

len hebben van hun pensioensituatie, raad ik 

voorlopig dan ook nog even aan om een pen-

sioenadviseur in te schakelen.

“Alleenstaanden die een goed beeld 
willen hebben van hun pensioensituatie 

nemen een adviseur in de arm”


