Wat voor zaken zijn van belang als je met pensioen bent gegaan. Er verandert namelijk best wel het
een en ander. Onderstaand een aantal zaken waar je mee te maken kan hebben.
Vooral van belang zijn de ﬁnanciële consequen@es, bijvoorbeeld inkomstenbelas@ng en
volksverzekeringspremies. Wanneer je met pensioen gaat, ontvang je wellicht van meerdere kanten
inkomsten. AOW, aanvullend pensioen (mogelijke van meerdere werkgevers uit het verleden),
lijfrenten. Iedere uitkeringsinstan@e houdt loonheﬃng in, maar dat is vaak te weinig t.o.v. van de te
betalen belas@ng over het gehele inkomen. Met als gevolg later een aanslag. Dus goed kijken naar de
loonheﬃngskor@ng of een voorlopige aanslag aanvragen. De volgende link laat in ieder geval de
tabellen zien.
• Wijzigingen in box 1 van inkomensbelas@ng en volksverzekeringpremies;
Zie bijvoorbeeld link hNps://www.belas@ngdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/
belas@ngdienst/prive/werk_en_inkomen/pensioen_en_andere_uitkeringen/
• AOW/pensioenleeRijd verschillen; ook hier werkt bovengenoemde link.
Er zijn diverse links met informa@e over het met pensioen gaan. Voorbeeld is de site van de overheid:
hNps://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-ouderdomswet-aow/vraag-en-antwoord/
checklist-met-pensioen-gaan. Hierop ziet u snel welke bedragen u van de overheid mag verwachten
en welke mogelijkheden er zijn bij speciale situa@es (denk bijvoorbeeld aan alimenta@e).
Andere nuUge links zijn: hNps://www.wijzeringeldzaken.nl/regel-je-pensioen/check-je-pensioen/ .
Zeker stap 3 kan nuUg zijn.
En hNps://www.mijnpensioenoverzicht.nl
Verder zijn er wat prak@sche zaken zoals:
• Verval eventueel lidmaatschap Assuran@a;
Gepensioneerden mogen geen lid meer zijn van Assuran@a, dus het lidmaatschap komt te
vervallen.
• Mag ik blijven sporten bij de Goudse? Nee, ofschoon er geen echt beleid is op dit gebied,
heeR de Goudse aangegeven vooralsnog (Corona@jd) geen gepensioneerden toe te laten in
de ﬁtnessruimte. Indien deze periode is afgesloten, zullen wij deze vraag opnieuw aan de
Goudse stellen.
Zorgverzekering kan wijzigen als deze via collec@ef van de Goudse is gesloten:
• Wijziging kor@ng zorgverzekering indien collec@ef bij Aevitae;
• Mogelijkheid sluiten zorgverzekering via Zorg & Zekerheid;
Naast Aevitae kan je als Goudse medewerker (ook als je gepensioneerd bent) gebruik maken
van een collec@ef via Zorg & Zekerheid. Dat doe je door je te melden onder het contract van
de ex-patriots van de Goudse.
Schade- en of levensverzekeringen, via de Goudse:
• Wat gebeurt er met je verzekeringspakket bij de Goudse;
Heb je verzekeringen via de Goudse lopen, dan heb je in het vervolg te maken met de Goudse
Assuran@edesk, telefoon 0182 544 415, of email goudseassuran@edesk@goudse.com.
Je pensionering heeR geen consequen@es voor de premies/kor@ngen.
Verder is er een nuUge site, waar nog wat verdere @ps is staan:
• Met pensioen en dan: hNps://www.leedepensioen.nl/
En is natuurlijk onze site, waar regelma@g ar@kelen, nieuws en ac@viteiten worden vermeld: hNps://
www.goudse.nl/algemeen/vgg-site
Heb je toch nog vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Raadpleeg voor de
contactgegevens onze bovengenoemde site.

