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Vooruitblik  
Hieronder ziet u een voorbeeld van wat nu en straks iemands pensioen kan zijn. De bedragen zijn 

netto per maand, inclusief AOW. In het plaatje is ook rekening gehouden met de inflatie 
(prijsstijging). Op uw UPO ziet u straks de bedragen die voor u gelden. U ziet een inschatting van 
wat uw pensioen straks waard is. Als prijzen stijgen en uw pensioen stijgt niet, dan kunt u namelijk 

minder kopen als u met pensioen bent. U ziet ook wat er gebeurt met uw pensioen, als het in de 
toekomst beter of slechter met de economie gaat. U heeft hier geen invloed op. Let op: de 
bedragen zijn de inschatting op dit moment. Meer uitleg vindt u in bijgaand filmpje. 

 

Uw verwachte pensioen als u 67 jaar oud bent, inclusief AOW 

 

Verwacht eindresultaat 
Dit is het pensioen waarop u uit lijkt te komen. Let op: dit is een schatting. Ook geldt het alleen 

als u blijft werken tot uw AOW-leeftijd en pensioen blijft opbouwen zoals u dat nu doet. U kunt dit 
bedrag vergelijken met uw huidige inkomen. 
 

Als het tegenzit 
Hoe het met de economie gaat, kan invloed hebben op de hoogte van uw pensioen. Dat komt 
omdat het pensioengeld vaak belegd wordt. Het is moeilijk om goed te voorspellen hoe de 

economie zich ontwikkelt. Gaat het straks slechter met de economie? Dan zijn beleggingen meestal 
minder waard. Ook een lage rente en stijgende prijzen hebben invloed. Daardoor kan uw pensioen 
lager zijn dan verwacht. Het zit dan tegen. 
 

Als het meezit 

Hoe het met de economie gaat, kan invloed hebben op de hoogte van uw pensioen. Dat komt 
omdat het pensioengeld vaak belegd wordt. Het is moeilijk om goed te voorspellen hoe de 

economie zich ontwikkelt. Gaat het straks beter met de economie? Dan zijn beleggingen meestal 
meer waard. Ook een hoge rente en gelijkblijvende of dalende prijzen hebben invloed. Daardoor 
kan uw pensioen hoger worden dan verwacht. Het zit dan mee. 

 
U heeft nu opgebouwd 
Een deel van het pensioen dat u later krijgt, heeft u al opgebouwd. Ook kan het zijn dat u een deel 
van uw pensioen al uitgekeerd krijgt. U ziet dit bedrag onderaan in het plaatje. Zolang u blijft 

werken en pensioen blijft opbouwen, wordt dit bedrag hoger. 

Verwacht eindresultaat: € 2.062 
Netto per maand op uw AOW-leeftijd 

Als het tegenzit:  
€ 1.725  

netto per maand 

Als het meezit:  
€ 2.475 

netto per maand 

U heeft nu opgebouwd: 

€ 1.608 netto per maand 

https://www.mijnpensioenoverzicht.nl/vooruitblik
https://www.mijnpensioenoverzicht.nl/vooruitblik#scenarios-visual-description-expected
https://www.mijnpensioenoverzicht.nl/vooruitblik#scenarios-visual-description-pessimistic
https://www.mijnpensioenoverzicht.nl/vooruitblik#scenarios-visual-description-optimistic
https://www.mijnpensioenoverzicht.nl/vooruitblik#scenarios-visual-description-none

