HANDLEIDING PENSIOENPOD
ALGEMEEN
PensioenPod is een hulpmiddel waarmee je inzicht krijgt van jouw maandelijkse inkomsten en uitgaven na
jouw pensioendatum. Je ziet meteen of je later geld overhoudt of tekort komt. Daardoor kun je nu al nadenken of je maatregelen wilt nemen om de inkomsten in de toekomst te verhogen of de uitgaven in de toekomst
te verlagen.:
Persoonlijke situatie
Pensioenpod berekent de maandelijkse inkomsten en uitgaven voor jouw persoonlijke situatie:
Je kunt zelf de leeftijd instellen wanneer jouw pensioen start
• Je kunt kiezen uit twee scenario’s:
o Het basis scenario
o Overlijden, overlijden partner (indien gezamenlijk huishouden partner)
WERKWIJZE
DOWNLOADEN VAN JOUW GEGEVENS
Pensioenpod werkt met informatie en instructiefilmpjes op youtube.com. Klik hier voor de link voor het algemene informatiefilmpje. Daarnaast staan een drietal instructiefilmpjes inzake het downloaden van belastinggegevens en pensioengegevens online.
Belastingaangifte:
o Pensioenpod Belastinggegevens downloaden zonder partner, klik hier;
o Pensioenpod Belastinggegevens downloaden met partner, klik hier.
Pensioenoverzicht (UPO):
o Pensioengegevens downloaden, klik hier.
Let in het filmpje niet op het jaartal. Het downloaden voor de laatste belastingaangifte (2016) gaat op dezelfde wijze. In de PensioenPod applicatie staat in het eerste scherm (waar de persoonlijke gegevens staan
en het uploaden van het Belastingbestand en Pensioenbestand(en) moet plaatsvinden) ook een verwijzing
naar deze filmpjes met instructie.
MET WELKE GEGEVENS REKENT PENSIOENPOD
Pensioenpod rekent met gegevens uit jouw belastingaangifte, pensioenoverzicht en informatie over jouw
huur- of koopwoning. Uit jouw belastingaangifte haalt Pensioenpod de volgende gegevens:
Inkomen
Spaargeld
Beleggingen
WOZ-waarde woning
Hypotheek
Hypotheekrente
Pensioenpolissen
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Pensioenpod berekent jouw maandelijkse uitgaven met gegevens over jouw hypotheek en gegevens van Nibud. Zij hebben informatie over uitgaven van mensen met verschillende inkomens en verschillende gezinssamenstellingen. Met deze gegevens maakt Pensioenpod een overzicht dat past bij jouw persoonlijke situatie.
Daarna kunt je zelf deze schattingen aanpassen zodat het geschetste beeld nauwkeuriger wordt.
WAT KAN IK DOEN BIJ EEN TEKORT?
Als het overzicht van PensioenPod een tekort laat zien in jouw toekomstige maandelijkse financiën kun je
maatregelen nemen. Je kunt bijvoorbeeld:
Geld sparen
Jouw hypotheek aflossen
Levensverzekering afsluiten
Zonnepanelen nemen
Langer doorgaan met werken of meer werken
Je kunt ook jouw uitgaven na pensionering verlagen en een lager welvaartsniveau accepteren.
HOE NAUWKEURIG IS HET BEELD VAN MIJN PENSIOENPOD
De nauwkeurigheid is afhankelijk van:
De regelmaat waarmee je zelf jouw gegevens in PensioenPod wijzigt en vernieuwt;
Hoelang het duurt voordat je met pensioen gaat. Hoe langer het duurt, hoe meer
kans er is op wijzigingen.
VRAGEN?
Indien je naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebt, kun je deze vanzelfsprekend aan ons voorleggen.
Wij zijn bereikbaar via:
-

053-4833554 (HR Operations team)
E-mail: salarisadministratie@grolsch.nl
Locatie: HK5.10.13
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