
pensioenwoordenboek 
 
 
AFM Autoriteit Financiële Markten, Instelling die toezicht houdt op het gedrag van de gehele 
financiële marktsector. 
 
Afkoopwaarde De hoogte van het pensioen op het moment van afkoop. 
 
AOW Algemene Ouderdomswet is een volksverzekering die als doel heeft 
de bevolking te verzekeren tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom. 
Je bent verzekerd als je in Nederland woont of werkt . 
 
AOW-uitkering Is een uitkering uit de AOW. Dit is een uitkering en dus inkomen waarop 
iedere inwoner van Nederland vanaf een bepaalde leeftijd recht heeft. Uw AOW-leeftijd hangt 
af van uw geboortedatum. De AOW-leeftijd gaat stapsgewijs omhoog naar 66 jaar in 2018 en 
67 jaar in 2021. Vanaf 2024 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.   
De hoogte van de AOW is afhankelijk van je leefsituatie. Iedere burger die tussen zijn of haar 
15e en 65e levensjaar in Nederland woont, bouwt jaarlijks 2% AOW op. Wanneer je 
gedurende deze periode in het buitenland woont wordt je voor ieder jaar 2% gekort op je 
AOW-uitkering. 
 
Accountant De accountant controleert of de cijfers van het pensioenfonds correct 
zijn. Eén keer per jaar worden de cijfers voor de ‘jaarrekening’ op een rijtje gezet en dan blijkt 
waar het geld naar toe is gegaan. Als de cijfers kloppen, geeft de accountant een 
goedkeurende verklaring met daaronder zijn of haar handtekening. Daaruit blijkt dat de cijfers 
zijn bekeken door een onafhankelijke accountant en een waarheidsgetrouw beeld weergeven. 
 
Actuaris De actuaris is gespecialiseerd in verzekeringswiskunde (zowel levensverzekering 
als schadeverzekering). De actuaris verricht risicoanalyses en bepaalt welk bedrag voor 
toekomstige verplichtingen moet worden gereserveerd. 
 
Arbeidsongeschiktheid De situatie waarin de persoon verkeert die recht heeft op een 
(gedeeltelijke) WIA-uitkering of op 1 januari 2006 recht had op een uitkering op grond van de 
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO).  
 
Beleidsdekkingsgraad De beleidsdekkingsgraad is een indicator om te zien of een 
pensioenfonds genoeg vermogen heeft om verplichtingen, in de vorm van uit te betalen 
pensioenen, na te kunnen komen. De beleidsdekkingsgraad is het 12-maands gemiddelde 
van de dekkingsgraad. 
 
DNB De Nederlandsche Bank is de centrale bank van Nederland. 
 
Franchise Het deel van het salaris waar geen pensioen over opgebouwd wordt, omdat 
u straks AOW krijgt. Bij de pensioenopbouw wordt hier rekening mee gehouden en trekken 
we een standaardbedrag af van het pensioengevend salaris; dit heet dus de franchise. 
 
Indexatie Een verhoging van een pensioenaanspraak of pensioenrecht.  
 
Kind Elk kind met wie de (gewezen) deelnemer, aspirant-deelnemer of gepensioneerde als 
vader of moeder in familierechtelijke betrekking staat; voorts een stief- of pleegkind van de 
(gewezen) deelnemer, aspirant-deelnemer of gepensioneerde.  
 
Nabestaanden De echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of de persoon met wie 
iemand samenwoont. In geval van ongehuwd samenwonen wordt een notariële 
samenlevingsovereenkomst vereist en moeten partners staan ingeschreven op hetzelfde 
adres. Daarnaast worden kinderen tot 18 jaar (27 jaar bij studerende kinderen) ook als 
nabestaanden aangemerkt. 



 
Parttime percentage Het aantal arbeidsuren gedeeld door het bij de werkgever gebruikelijke 
aantal arbeidsuren maal 100%, naar boven afgerond op gehele procenten.  
  
Partner Degene met wie u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt en samen 
mee op hetzelfde adres woont. Ook samenwonende partners kunnen in aanmerking komen 
voor een nabestaandenpensioen. In dit geval moet er sprake zijn van een notariële 
samenlevingsovereenkomst en moet u allebei op hetzelfde adres ingeschreven staan. 
 
Pensioendatum	  De	  eerste	  dag	  van	  de	  maand	  waarin	  u	  	  67	  jaar	  wordt.	  	  
 
 
Pensioeningangsdatum De eerste dag van de maand waarop uw ouderdomspensioen 
ingaat. Dit tijdstip kan niet liggen vóór de eerste dag van de maand waarin de (gewezen) 
deelnemer 55 jaar wordt.  
  
 
Pensioengrondslag Dat deel van uw inkomen waar u pensioen over opbouwt. 
Pensioengrondslag = pensioengevend salaris -/- franchise. 
 
Pensioenreglement Het juridische document, waarin de pensioenregeling is vastgelegd. 
 
SVB Sociale Verzekerings Bank www.svb.nl Hier kunt u o.a. informatie vinden over uw AOW-
leeftijd.  
 
UPO Uniform Pensioen Overzicht. 
 
UWV Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen bij ziekte, werkloosheid en 
arbeidsongeschiktheid. 
 
VEV Vereist Eigen Vermogen. Het vermogen waarover een pensioenfonds  moet beschikken.  
 
VVGP Vereniging van Gepensioneerden 


