
 Checklist: wegwijs in het pensioen 

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Daarom is het goed om uw werknemer te vertellen over uw pensioenregeling, 
bijvoorbeeld tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek. Op deze checklist staan de belangrijkste onderwerpen.  
Het is handig laag 1 van Pensioen 1-2-3 te printen voordat u aan het gesprek begint. In het Pensioen 1-2-3 staat wat er in de 
pensioenregeling zit en wat niet. U vindt laag 1 op www.pensioenzoetwaren.nl/ik-bouw-pensioen-op. 
 

Vertel uw werknemer vervolgens…  

Heeft u vragen? Kijk op www.pensioenzoetwaren.nl of neem contact op via (050) 582 18 52. U kunt ook een e-mail sturen naar 
werkgever@pensioenzoetwaren.nl. Heeft uw werknemer nog vragen? Dan kan hij contact opnemen via (050) 582 18 29 of een  
e-mail sturen naar pensioen@pensioenzoetwaren.nl. 

…wat er wel onder de pensioenregeling valt en wat niet  
In het Pensioen 1-2-3 staat ‘Wat krijgt u in onze pensioenregeling?’ en ‘Wat krijgt u in onze pensioenregeling 
niet?’. Bekijk samen deze onderdelen. Heeft u zelf aanvullende regelingen getroffen voor uw werknemers? 
Bespreek dit dan ook. Geef aan het eind van het gesprek laag 1 van het Pensioen 1-2-3 mee aan uw 
(toekomstige) werknemer. 

…welke informatie over het pensioen beschikbaar is  
Voor meer informatie kan uw werknemer terecht op www.pensioenzoetwaren.nl.  
Geeft u zelf ook pensioenvoorlichting? Vertel dit dan. 

Disclaimer: Het pensioenreglement is altijd leidend. U vindt het reglement op www.pensioenzoetwaren.nl/downloads. 

…waar hij kan zien hoeveel pensioen hij krijgt  
Dit staat op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Deze ontvangt uw werknemer ieder jaar. Ook op zijn 
persoonlijke pagina op www.pensioenzoetwaren.nl/mijn-pensioen kan uw werknemer dit terugvinden.  
Op www.mijnpensioenoverzicht.nl staan alle pensioenen die uw werknemer in de loop van zijn leven in  
Nederland heeft opgebouwd. Inloggen op de persoonlijke pagina en www.mijnpensioenverzicht.nl kan met DigiD. 
 

…wat hij betaalt voor de pensioenregeling  
U betaalt iedere maand premie voor de pensioenregeling. Uw werknemer doet dat ook.  
Verwijs uw werknemer naar het loonstrookje om te zien wat hij zelf betaalt voor de pensioenregeling.  
Op onze website vindt u rekenvoorbeelden. 

…dat hij eerder opgebouwd pensioen kan meenemen  
Als uw werknemer ergens anders pensioen heeft opgebouwd, kan hij dit meenemen naar  
Pensioenfonds Zoetwaren. Het meenemen van pensioen heet waardeoverdracht. Uw werknemer kan 
waardeoverdracht aanvragen via het formulier ‘Aanvraag waardeoverdracht’. Het formulier is te vinden op 
www.pensioenzoetwaren.nl/downloads. 
 

…dat hij keuze heeft in de pensioenregeling  
In het Pensioen 1-2-3 staat ‘Welke keuzes heeft u zelf?’. Bekijk samen welke keuzes uw werknemer kan maken 
tegen de tijd dat hij met pensioen gaat. 
Uw werknemer kan bijvoorbeeld eerder of later met pensioen gaan. 

…wanneer hij zijn partner moet aanmelden  
Als uw werknemer samenwoont en een samenlevingscontract heeft dan moet uw werknemer zelf zijn partner 
aanmelden. Woont uw werknemer niet in Nederland? Dan moet hij in alle gevallen zijn partner zelf aanmelden. 
Aanmelden kan via het formulier ‘Verklaring samenleving’. Het formulier is te vinden op 
www.pensioenzoetwaren.nl/downloads. Als de partner niet is aangemeld, krijgt hij geen partnerpensioen als uw 
werknemer overlijdt. 
 

…dat Pensioenfonds Zoetwaren graag een e-mailadres ontvangt  
Uw werknemer kan op zijn persoonlijke pagina op www.pensioenzoetwaren.nl/mijn-pensioen aangeven dat hij 
graag informatie over zijn pensioen via e-mail ontvangt in plaats van per post. 
 


