
 

Wat doet PensioenPod 

Inzicht in uw financiële situatie na pensionering 
PensioenPod is  een applicatie die je inzicht geeft in je levensstandaard na pensionering. 
Door informatie van je belastingaangifte en mijnpensioenoverzicht.nl kun je je in enkele 
simpele stappen een beeld vormen van hoe je er voor staat. 
Door het presenteren van een simpel overzicht kunt je in een oogopslag zien hoe je er  
na je pensionering samen met je partner ervoor staat. 

Wat zie je op de verschillende “kaarten” van de inkomsten en de uitgaven 
De kaarten geven de situatie weer in het jaar van het desbetreffende jaar. Dit jaar is 
vermeld op de kaart. Je kan naar vroeger en later  navigeren. Het totaal bedrag boven de 
kaart is een netto bedrag na belastingen. 

Netto en in geld van nu 
PensioenPod rekent alle uitkomsten terug naar geld van nu. Dat betekent dat je alle 
bedragen kunt relateren aan je inkomsten en uitgaven van nu.  Bovendien presenteren 
we jouw inkomsten netto. Dus je ziet de bedragen die je daadwerkelijk op je 
bankrekening krijgt. 

PensioenPod geeft een richting 
PensioenPod is een eenvoudig hulpmiddel dat je direct een relevant beeld geeft. Dit 
beeld geeft een richting. Het is verstandig regelmatig (zeg eens in de 2 jaar en bij 
belangrijke veranderingen in je leven) je berekening opnieuw uit te voeren. Zie het als 
een kompas. 

Wat is onze belofte? 
Uitkomsten van financiële berekeningen over vele jaren in de toekomst bevatten een 
groot aantal onzekerheden. Inflatie, economische ontwikkelingen, demografische 
ontwikkelingen en veranderingen in je eigen persoonlijke omstandigheden. Deze 
kunnen wij ook niet voorspellen Wat wij gedaan hebben is gegeven de onzekerheden 
een relevante uitkomst aan te bieden.  
Onze berekening is eenvoudig in het gebruik en gegeven de onzekerheden de meest 
relevante uitkomst voor jou op dit moment. Naarmate jouw pensionering dichterbij is 
zal de uitkomst nauwkeuriger worden. Periodiek de berekening opnieuw uitvoeren is 
mede hierom sterk aan te bevelen. 

Wanneer is PensioenPod niet voor u? 
Als je een groot vermogen hebt, een hoog inkomen of een ondernemer bent. Dan is de 
eenvoudige benadering die wij gebruiken niet op jou van toepassing. 

De opzet en uitgangspunten van PensioenPod 

Mijnpensioenoverzicht.nl 
PensioenPod baseert zich op mijnpensioenoverzicht.nl. We doen geen uitspraak over de 
hoogte van de aanspraken die jouw pensioenfondsen hebben opgegeven aan 
mijnpensioenoverzicht.nl. 



 
Belastingen en AOW 
PensioenPod gebruikt de actuele belasting en AOW wetgeving. Zodra er nieuwe 
wetgeving is zullen wij die doorvoeren en je erop wijzen, zodat je snel je beeld kunt 
herzien. 

Hypotheken 
De rente van je hypotheek (als die er is) veronderstellen we constant. Bij 
spaarhypotheken en hypotheken met beleggingsverzekeringen of levensverzekeringen 
gaan we er van uit dat de hypotheek op het einde van de looptijd afgelost worden. Bij 
een aflossingsvrije hypotheek  loopt deze na de einddatum tegen dezelfde voorwaarden 
door, alleen het fiscale voordeel vervalt. 

Inkomen en uitgaven 
Je inkomen loopt door tegen dezelfde voorwaarden tot aan je pensionering. In onze 
benadering gaan we ervan uit dat je dezelfde koopkracht behoudt. 
Uitgaven worden benaderd door onze Nibud module. Je kunt deze uiteraard aanpassen. 
Het gaat er uiteindelijk om hoeveel je in totaal uitgeeft en hoeveel je maandelijks 
overhoudt of tekort komt. 

Rente en inflatie 
Rente en inflatie kunnen een behoorlijke invloed hebben op uitkomsten. Echter zorgt 
inflatie voor meer uitgaven, rente voor meer inkomsten en veronderstellen wij dat jouw 
inkomen en pensioen waardevast is. Hierdoor kunnen wij deze beide op nul zetten en je 
een beeld geven in Euro’s van vandaag. Indien je geen groot vermogen hebt is dit 
volgens onze financiële experts een verantwoorde aanname. 

Vermogen en inkomen uit vermogen 
Geld dat je gespaard hebt, verkregen hebt uit nalatenschappen of vrijmaakt doordat je je 
huis verkoopt kun je gebruiken voor extra inkomen. In de berekening gaan we ervan uit 
dat je dit vermogen in 20 jaar “opeet”. Je kunt ook een verzekering kopen die je een 
levenslange uitkering garandeert. De uitkering daarvan is vergelijkbaar met het bedrag 
dat wij je laten zien. 

Eerder en later stoppen met werken 
Indien je PensioenPod gebruikt om te bepalen wat je financiële overzicht zal zijn als je je 
pensioenleeftijd aanpast zullen wij je inkomen door laten lopen tot de door jouw 
gewenste pensioneringsdatum. Wij laten je pensioeninkomen op dezelfde gewenste 
pensioneringsdatum ingaan. Per jaar dat je eerder met pensioen gaat verlagen wij de 
uitkering met 8% en bij een latere pensionering verhogen wij de uitkering met 8% bij. 


