
Meest gestelde vragen tijdens de pensioenwebinars  

Een aantal keer per jaar organiseert Pensioenfonds ING webinars voor specifieke groepen 
deelnemers in samenwerking met ING CDC Pensioenfonds en NN CDC Pensioenfonds. 
Dit document bevat globale informatie naar aanleiding van vragen tijdens de 
pensioenwebinars van 10 en 11 mei 2021. Voor volledige informatie over onder meer de 
keuzemogelijkheden kijk je op de websites van de verschillende fondsen. 

Let op: door alle keuzemogelijkheden varieert je inkomen in de loop van de tijd. Dat kan 
fiscale gevolgen hebben maar ook voor de toeslagen waar je mogelijk recht op hebt. Denk 
bijvoorbeeld aan een ander percentage te betalen inkomstenbelasting in box-1 en de 
gevolgen van inkomensafhankelijke zorgtoeslag en/of huurtoeslag. 

Voordat je je keuze(s) bij je pensioenfonds maakt, is het van belang dat je tijdig informeert 
bij de betreffende instanties over de gevolgen van je keuze(s) bij de fondsen en de 
eventuele andere pensioenuitvoerders waarbij je pensioen hebt opgebouwd. Of raadpleeg 
een financieel adviseur.  

Wat zijn de mogelijkheden bij stoppen met werken ruim voor de AOW datum?  
Bij ING CDC Pensioenfonds of NN CDC Pensioenfonds kun je vanaf 60 vervroegd met 
pensioen. Bij Pensioenfonds ING is dat anders. Je kunt bij dit fonds vanaf 55 jaar met 
vervroegd pensioen. Wil je de periode tot je AOW datum overbruggen met extra pensioen, 
kijk dan naar de mogelijkheden bij beide fondsen. Zoals tot je AOW datum een hoger 
pensioen, gevolgd door een lager pensioen (keuzemogelijkheid hoog/laag). Ook kun je 
kiezen voor een AOW-overbruggingspensioen. Wees je er wel van bewust dat je bij beide 
keuzes daarna levenslang een lager pensioen zult ontvangen. 
 
Hoe kan ik mijn pensioendatum naar “later” verschuiven. 
Bij ING CDC Pensioenfonds of NN CDC Pensioenfonds kun je vanaf 60 met pensioen maar 
niet later dan met 67 jaar (ING CDC Pensioenfonds) of 68 jaar (NN CDC Pensioenfonds). Bij 
Pensioenfonds ING is dat anders. Je kunt bij dit fonds vanaf 55 jaar met pensioen en je 
pensioendatum uitstellen tot de 1e maand waarin je 71 jaar bent. Afhankelijk van je 
leeftijd en je wensen, kun je dus per fonds andere keuzes maken. Daarvoor moet je wel 
zelf het initiatief nemen richting de beide fondsen. Ze informeren je enkele maanden 
voorafgaand aan de reguliere pensioendatum van de fondsen over hoe je je keuzes 
kenbaar kunt maken. 
 
Hoe kan ik de verschillende scenario’s bekijken zoals bijvoorbeeld het eerder in laten 
gaan van het Pensioen? 
Dat kan via Mijn Pensioenplan van Pensioenfonds ING en de pensioenplanners van ING 
CDC Pensioenfonds of van NN CDC Pensioenfonds. Mijn Pensioenoverzicht laat een 
totaalplaatje zien. 
 
  

https://www.mijnpensioencijfers.nl/pfi
https://ingpensioenfonds.pensioenopkoers.nl/
https://ingpensioenfonds.pensioenopkoers.nl/
https://nnpensioenfonds.pensioenopkoers.nl/
https://www.mijnpensioenoverzicht.nl/


Waar moet ik op letten als ik – na scheiding – wil afzien van partnerpensioen voor mijn 
ex-partner? 
Je ex-partner ontvangt dan geen pensioen van ons als je komt te overlijden. Mensen doen 
dit wel in de volgende situaties: 
• Als de ex-partner zelf een goed inkomen heeft. 
• Als de ex-partner andere inkomsten heeft die verlaagd worden door het bijzonder 

partnerpensioen. Denk daarbij aan een uitkering of toeslagen. 
Lees op de website van Pensioenfonds ING hoe je dit kunt regelen. Voor de CDC 
Pensioenfondsen, neem je contact op met het Pensioenloket. Zorg dat je beide fondsen – 
Pensioenfonds ING én ING CDC Pensioenfonds/NN CDC Pensioenfonds – apart informeert. 
Lees het bericht nog even na. 
 
Als ik zes maanden voor mijn pensioeningang een pensioenberekening krijg, is deze dan 
gegarandeerd? 
Pensioenfonds ING: dien je online een pensioenplan in? Dan hoor je uiterlijk één maand 
voordat je pensioen ingaat het definitieve bedrag dat je krijgt. Ga je eerder of later met 
pensioen, dan wordt je pensioenbedrag opnieuw berekend met onder andere de actuele 
levensverwachting en de actuele rente. Deze gegevens zijn verwerkt tot factoren die u 
terug vindt in het tabellenboek op onze documentenpagina. Bekijk het filmpje op de 
website. 
ING CDC Pensioenfonds/NN CDC Pensioenfonds: zes maanden voor je pensioeningang krijg 
je een voorlopige berekening. In de maand dat je pensioen ingaat, krijg je een definitieve 
toekenningsbrief. Mochten er het laatste half jaar mutaties zijn geweest (bv een wijziging 
van je arbeidscontract met invloed op je pensioen), dan is dit nog meegenomen in de 
berekening. 
 
Kan ik mijn opgebouwde pensioen bij ING meenemen? 
Ga je uit dienst? Dan kun je het pensioen dat je hebt opgebouwd bij ING CDC 
Pensioenfonds/NN CDC Pensioenfonds en bij Pensioenfonds ING overdragen naar een 
nieuwe uitvoerder of verzekeraar. Is het bedrag lager dan € 503,24 (2021) bruto per jaar, 
dan vindt de overdracht automatisch plaats. Het is een persoonlijke afweging om 
pensioenen samen te voegen of juist niet. Je kunt hiervoor de pensioenvergelijker 
gebruiken op de website van ING CDC Pensioenfonds of NN CDC Pensioenfonds.  
 
Kan ik mijn pensioen van ING CDC Pensioenfonds/NN CDC Pensioenfonds overdragen 
naar Pensioenfonds ING (waardeoverdracht)? 
Nee, dat is niet mogelijk. 
 
Wat is er al bekend over 10% pensioenkapitaal opnemen (lump sum)? 
Deze extra pensioenkeuze is gepland beschikbaar te komen per 1 januari 2023. Meer 
informatie volgt nog. Het is belangrijk om te beseffen dat het opnemen van dit bedrag 
ineens een levenslang verlagend effect heeft op de toekomstige pensioenuitkeringen. Zorg 
dus voor een goede planning/advies. 

https://www.pensioenfondsing.nl/ik-ontvang-pensioen/wat-als-mijn-situatie-verandert/einde-relatie/
https://ing.cdcpensioen.nl/nieuws/wijziging-doorgeven-breng-zowel-ing-cdc-pensioenfonds-als-pensioenfonds-ing-apart-op-de-hoogte
https://youtu.be/8yOfHevyz1Q
https://ing.cdcpensioen.nl/uploads/website/formulieren/pensioenvergelijker/ing-cdc-nl_pensioenvergelijker.pdf
https://cms.nn.cdcpensioen.nl/uploads/website/formulieren/pensioenvergelijker/nn-cdc-nl_pensioenvergelijker.pdf

