
 

 

 

 

Beste CNV'er, 

 

Je staat mogelijk voor een heel belangrijk kruispunt in je leven, namelijk hoe, wanneer en 

onder welke voorwaarden wil je de (Belasting)dienst gaan verlaten? 

Om het moment dat je de balans op gaat maken wat te vereenvoudigen, wil het CNV je wat 

handvatten aanreiken om de keuze zo goed mogelijk te kunnen maken. 

Het CNV wil je een "handreiking" geven die ongetwijfeld niet volledig is, maar wel een naar 

ons idee goede richting aangeeft. 

 

 

Voorbereiding gesprek Switch 

Indien je ook maar enigszins twijfelt om wel of niet van deze regeling gebruik te maken, ga 

dan het gesprek gewoon aan. Het gesprek verplicht je namelijk tot niets en is volkomen 

vrijblijvend. 

o Zorg dat je je DiGiD gegevens bij de hand hebt. 

o Leg je jaaropgaaf 2015 (pensioengevend inkomen) binnen handbereik (in P-direct te 

vinden!). 

o Zorg dat je de gegevens, die van toepassing zijn, gelezen hebt op de site van de 

Belastingdienst (zie intranet Switch) en de CNV nieuwsbrief (januari 2016) die eerder al is 

verspreid (zie www.mijnvakbond.nl/Afspraken-Investeringsagenda-

Belastingdienst?referrer=671).  

o Lees de uitleg over de varianten en neem de FAQ’s (veel gestelde vragen-antwoorden) 

door. 

o Bekijk via https://mijn.abp.nl/account/login?TAM_OP=login je persoonlijke situatie. Denk 

ook aan de deeltijdpensioen keuzemogelijkheid. 

o Gebruik de rekentool om de eventuele stimuleringspremie alvast uit te rekenen. 

o Maak een overzicht van al je vaste lasten en bereken die op maandbasis. 

o Neem daarin onder andere mee het huishoudgeld, kledinggeld, kosten van de vakantie, 

abonnementen, huur/hypotheek, (ziektekosten)verzekeringen, autokosten, enz. Dit om 

uiteindelijk te bepalen of uitstroom met stimuleringspremie en een ABP keuzepensioen 

voldoende is om nadien “rond te komen”. 

o Zet andere inkomsten bronnen op een rij (zorgtoeslag, huurtoeslag, etc.) en houd er 

rekening mee dat in het jaar van de uitkering je belastbaar inkomen fors toeneemt en dat 

dit gevolgen kan hebben voor je toeslag(en). 

o Houd rekening met wijzigingen in je inkomsten vanwege de stimuleringspremie die als 

eenmalig bedrag wordt uitgekeerd. Je krijgt bijvoorbeeld na ontslag geen vakantiegeld 

en geen dertiende maand meer. 

o Let op: De stimuleringspremie is bruto, houd voor het gemak aan dat je 50% afdraagt aan 

de fiscus. 
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o Er is mogelijk fiscaal voordeel te behalen als je navraag doet naar het begrip “middeling”. 

Dit kan best een flink bedrag aan teruggave in de inkomstenbelasting betekenen. Laat je 

dit eventueel intern uitleggen en eventueel voorrekenen alvorens je op gesprek gaat.  

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk

_en_inkomen/bijzondere_situaties/middeling_sterk_wisselende_inkomens/belastingterugg

aaf_berekenen/belastingteruggaaf_berekenen 

o Heb je via levensloop gespaard, zet ook dit op een rij. Vraag bij het gesprek wat de 

mogelijkheden van levensloop nog zijn. 

 

 

Tijdens het gesprek 

o Neem indien mogelijk je partner of een goede vriend mee naar het gesprek. Twee horen 

meer dan één. 

o Print de voor jou belangrijke stukken uit en neem die mee naar het adviesgesprek (zoals 

https://mijn.abp.nl/account/login?TAM_OP=login). 

o Zorg dat jouw voorkeursvariant goed wordt doorgesproken. Ga desnoods naderhand nog 

een tweede gesprek aan. Die mogelijkheid bestaat. Laat de uitkomst van het eerste 

gesprek goed bij je “landen” en denk goed na hoe je verder gaat. Neem een 

weloverwogen en zelfstandige beslissing en neem de tijd om de overeenkomst rustig te 

lezen, dus teken niet direct.  

o Je zou jezelf ook kunnen laten adviseren over verschillende ingangsdata voor jouw 

pensioen en de financiële gevolgen daarvan. 

o Vraag naar de fiscale mogelijkheden bij uitbetaling van de premie en naar het fiscale 

begrip “Middeling”. 

o Je kunt minimaal voor 10% met keuze pensioen gaan. Laat door een financieel 

deskundige van ABP goed uitrekenen wat dit betekent voor jouw pensioen op korte en 

langere termijn.  

o Laat je de diverse mogelijkheden omtrent het uitkeren van je pensioen goed voorrekenen 

(hoge en lage varianten). Er zijn flink wat varianten te bekijken. Houd eventueel rekening 

met de vertrekpremie die je ontvangt als je stopt en neem die mee in de berekening van 

je pensioeninkomen.  

o Bespreek eventueel een extra storting in je pensioenfonds (beperkte fiscale 

mogelijkheden). 

o Overleg of later uitbetalen van levensloop mogelijk is mocht je via levensloop gespaard te 

hebben. 
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Let op bij definitief besluit 

o Als je de overeenkomst met Switch tekent, is het een (vaststellings)overeenkomst waar 

beide partijen zich aan dienen te houden. Je kunt er dus niet meer onderuit nà 

ondertekening. (Extreme situaties mogelijk daargelaten!).  

o Zorg dat je tijdig jouw pensioen aanvraagt, zodat de datum ontslag en datum ingang 

(keuze)pensioen naadloos op elkaar aansluiten.  Hiermee stel je bepaalde rechten 

(Voorwaardelijk- en Nabestaanden pensioen) veilig. Anders ben je die kwijt!  

 

 

Heel veel succes met het gesprek! 

 

Datum: 11 februari 2016  

 

Loek Schueler, bestuurder van CNV Overheid  


