
Pensioenfondsen informeren ons en wij 
nemen het ter kennisgeving aan. Pro-
bleem is dat de informatie niet concreet 
is omdat wordt gecommuniceerd over 
bruto bedragen en zogenaamde nomina-
le aanspraken. Anders gezegd, we lezen 
dat we een x bedrag per jaar ontvangen. 
We hebben alleen geen idee hoeveel dat 
netto is en of we straks met dat geld het-
zelfde kunnen kopen als met de euro van 
nu.

• Een pensioengat veroorzaak je zelf
•  Ook buiten de schuld van iemand kan 

een pensioengat ontstaan
•  Een pensioengat is als het pensioen 

minder is dan 70 procent van het laatst-
verdiende salaris 

•  Zeventig procent  heeft ook met een 
aanvullend pensioen een pensioente-
kort 

•  Als je leven lang bij een werkgever 
werkt is er nooit een pensioengat  

•  Een echtscheiding kost altijd de helft 
van het pensioen 

•  Al vijf keer van baan gewisseld. Daar 
gaat de oudedagsvoorziening 

•  Parttime werken betekent  geen opti-
male pensioenopbouw  

•  Als ik op mijn 65e toch stop met werken 
is er een pensioengat 

•  Tweeverdieners  lopen minder pensi-
oenrisico  

•  Mijn partner is zeven jaar jonger, we 
krijgen te maken met een pensioengat 
in 2015

Keep it simple

Om werkelijk te weten of er een pensi-
oentekort is zal moeten worden gekeken 
naar het netto besteedbaar inkomen. Wat 
komt er nu netto per maand binnen, hoe-
veel is daarvan nodig om van te leven en 
wat verandert er bij overlijden, arbeidson-
geschiktheid en op de pensioendatum. 
Dit levert inzicht op in het werkelijk te-
kort en daarop neemt u eventuele beslis-
singen. Beslissingen die vaak niet in de 
productsfeer liggen maar meer in aanpas-
sing van uw huidige lasten en uitgaven. 
En dat is geen fabeltje. 

Meer informatie op www.vooruitkijken.nl.

Drs. Aloys Harmsen MFP CPA, pensioen-
adviseur en financieel planner, adviseert 
bij pensioenvraagstukken.
www.pensioensupportnederland.nl is 
gevestigd te Etten.

Pensioengaten en fabels

NIEUW!

www.herwers.nl/dacia

* Gecombineerd gebruikt gehomolgeerd volgens de geldende regelgeving. Kijk voor informatie over de exacte voorwaarden op dacia.nl. Vraag uw Dacia Bedrijfswagen dealer naar de voorwaarden. Vanafprijzen exclusief BTW, BPM en kosten rijklaar maken (tenzij anders 
vermeld). Aflopend krediet wordt verstrekt door Dacia Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. te Schiphol-Rijk (KvK nummer 30055070, AFM vergunningsnummer 12009781). Geldig op nieuwe Dacia Dokker Van van 01-05-2013 tot 31-12-2013. 
Jaarlijks kostenpercentage 7,9% tot 72 maanden, maximaal te financieren bedrag € 20.000. Dacia Financial Services behoudt zich het recht voor de actie zonder opgaaf van reden te wijzigen of beëindigen. Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Op elke nieuwe Dacia 
Dokker Van geldt een fabrieksgarantie van 3 jaar of 100.000 km + 2 jaar lakgarantie. Getoonde modellen kunnen afwijken van standaarduitvoering. Rentewijzigingen, drukfouten, prijs- en specificatiewijzigingen voorbehouden. Voor meer informatie en/of de 
voorwaarden kijk op bedrijfswagens.dacia.nl. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Min./max. verbruik 4,1 – 9,9 l/100 km. Resp. 10,1 – 24,4 km /l. CO2 118 - 175 g/km.

Dacia Dokker Van
Praktisch? Absoluut.
Comfortabel? Beslist.
Betaalbaar? Nou en of!
Nú bij Herwers! 
Vanaf 

€6.990,-
Exclusief kosten rijklaar maken à € 664,42

>  Grootste laadruimte voor de laagste prijs
>  Standaard schuifdeur aan de rechter zijkant
>  Brandstofverbuik van slechts 4,5L/100km*

V.A. € 33,- PER WEEK
ZONDER AANBETALING, 

INCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN

HERWERS
DOETINCHEM  EDISONSTRAAT 79  TEL. (0314) 32 72 02
HENGELO (GLD)*  KRUISBERGSEWEG 8  TEL. (0575) 46 22 44
NEEDE  HAAKSBERGSEWEG 102  TEL. (0545) 28 00 00
ZEVENAAR*  KELVINSTRAAT 2  TEL. (0316) 52 35 23
*Onderhoud, reparatie, APK en schade
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