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IK WERK NIET MEER BIJ SHELL - DEFINITIEVE PENSIOENKEUZES

Dit formulier kunt u gebruiken als u uw pensioen van SSPF wilt laten ingaan. Dat kan vanaf 55 jaar.

Gedeelte van het pensioen dat ingaat   20%   40%   50%  100% 

Met pensioen gaan meer dan vijf jaar vóór de AOW-leeftijd moet samengaan met de intentie om het werkzame leven te beëindigen. Dit geldt  
naar evenredigheid voor deeltijdpensioen. Daarom vragen wij u te verklaren dat u uw werkzame leven (naar evenredigheid) beëindigt en 
niet de intentie heeft om opnieuw te gaan werken. 

  ik verklaar dat ik geen inkomen meer geniet uit dienstbetrekking of uit overige werkzaamheden 
(waaronder begrepen winst uit onderneming) voor het deel waarvoor ik mijn pensioen laat ingaan en  
ik heb niet de intentie om opnieuw inkomensgenererende economische activiteiten te gaan verrichten.

Mijn gegevens

 dag maand jaar

Ik wil mijn pensioen volledig of gedeeltelijk laten ingaan vanaf       (datum)

KEUZE 3: TIJDELIJK OUDERDOMSPENSIOEN ONDER REGLEMENT VI

  ik wil een tijdelijk pensioen laten uitkeren tot mijn AOW-leeftijd zoals die op de  
pensioendatum geldt

De hoogte van mijn tijdelijk pensioen bedraagt   EUR     bruto per jaar

Dit tijdelijk pensioen komt bovenop mijn doorlopende ouderdomspensioen. Mijn doorlopende ouderdomspensioen  
wordt daardoor wel lager.

Er geldt wel een fiscaal maximum voor het tijdelijk pensioen: dat mag niet hoger zijn dan de AOW voor een echtpaar.  
Bij deeltijdpensioen is het maximum in verhouding met uw deeltijdpercentage. Elk jaar past SSPF het maximumbedrag  
voor het tijdelijk pensioen aan.

Wilt u dat SSPF de loonheffingskorting toepast op uw uitkering?  ja   nee

Naam en voorletters

Geboortedatum

Relatienummer
  (begint met xyz en daarachter  
maximaal 6 cijfers)

IBAN/bankrekeningnummer

Bank identificatie (BIC)
  (Verplicht veld bij buitenlands 
rekeningnummer)

BSN nummer

Naam bank Plaats

KEUZE 1: IK WIL GEEN FLEXIBILISERING

KEUZE 2: IK WIL DEELTIJD OF VOLLEDIG MET PENSIOEN

   ik laat mijn pensioen ingaan op de voor mij geldende pensioendatum.



Stichting Shell Pensioenfonds

KEUZE 5: VARIABEL PENSIOEN HOOG / LAAG OF LAAG / HOOG

U kunt kiezen om de eerste jaren na uw pensioendatum een hoger ouderdomspensioen te ontvangen. Na afloop van
die periode ontvangt u dan een lager ouderdomspensioen (hoog/laag). Andersom kan ook: eerst tijdelijk een lager
en daarna een hoger ouderdomspensioen (laag/hoog). Het partnerpensioen varieert niet mee met de hoogte van
het ouderdomspensioen. U geeft eerst aan hoelang u het hogere (of lagere) pensioen wilt ontvangen. Dit kan tot uw
AOW-leeftijd zijn zoals die op de pensioendatum geldt. Als u dit wilt, kruist u dat hieronder aan. Of u kiest voor een 
aantal hele jaren, minimaal 1 jaar en maximaal 10 jaar. Dan vult u dit aantal jaren in. Daarna vult u het percentage in 
waar u voor kiest.

  ik wil tijdelijk een hoger en daarna een lager ouderdomspensioen 
Ik ontvang het hogere pensioen   vanaf mijn pensioendatum tot de AOW-leeftijd zoals die op de pensioendatum 

geldt 

 of

  vanaf mijn pensioendatum       jaar lang (1 t/m 10 hele jaren)

óf:

  ik wil tijdelijk een lager en daarna een hoger ouderdomspensioen 
Ik ontvang het lagere pensioen    vanaf mijn pensioendatum tot de AOW-leeftijd zoals die op de pensioendatum 

geldt 

 of

  vanaf mijn pensioendatum       jaar lang (1 t/m 10 hele jaren)

Geef hier uw keuze aan
Het lage pensioen is een vast percentage van het hoge pensioen. 
Ik kies voor het volgende percentage  75%   77%  80%   83%  87%
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KEUZE 4: AANPASSEN VERHOUDING OUDERDOMSPENSIOEN EN PARTNERPENSIOEN (OMZETTING)

U kunt uw partnerpensioen verlagen of verhogen ten gunste of ten koste van het ouderdomspensioen. U kruist aan  
hoeveel procent partnerpensioen u wilt. Als u voor deze optie kiest, moet uw partner dit formulier mee ondertekenen.
Hebt u op uw pensioendatum geen partner, of is uw partner niet aangemeld, dan zet SSPF het partnerpensioen  
automatisch om in een hoger ouderdomspensioen voor uzelf.

  ik wil de verhouding tussen ouderdomspensioen en partnerpensioen aanpassen
Ik wil het partnerpensioen aanpassen naar    70%  50%   30%  0% van het ouderdomspensioen

óf:

 ik wil een hoger ouderdomspensioen zolang wij beiden leven
Ik wil daarvoor de verhouding tussen het ouderdomspensioen (OP) en het partnerpensioen (PP) aanpassen.  
Als één van ons beiden overlijdt, ontvangt de overgebleven partner daarna pensioen als volgt:
OP / PP =   50 / 50   70 / 70  50 / 70  70 / 50 % van het hogere ouderdomspensioen

U ontvangt een hoger ouderdomspensioen zolang u en uw partner beiden leven. Als uw partner overlijdt, ontvangt u daarna een 30%  
of 50% lager ouderdomspensioen (OP). Als u overlijdt, ontvangt uw partner daarna een 30% of 50% lager partnerpensioen (PP).  
U kruist aan welk percentage ouderdomspensioen (OP) of partnerpensioen (PP) na overlijden van een van u beiden moet overblijven.  
Als u voor deze optie kiest, moet uw partner dit formulier mee ondertekenen.
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Meer informatie
Meer informatie over pensioenkeuzes vindt u op www.shellpensioen.nl/bijna-met-pensioen. Uitkomsten kunnen wijzigen, 
bijvoorbeeld door veranderingen in het reglement of de bijbehorende tabellen of uw privé omstandigheden. De gevolgen  
van uw keuzes voor uw pensioen worden definitief vastgesteld op uw pensioendatum, met de gegevens die op dat
moment gelden.

Mijn partner (indien van toepassing) en ik hebben een berekening gezien met de gevolgen van de gemaakte keuzes
voor mijn pensioen.

Wij hebben een kopie van uw identiteitsbewijs en bankpas nodig
Om uw pensioenkeuzes te kunnen uitvoeren, moeten wij eerst uw identiteit vaststellen. Daarvoor hebben wij een kopie  
nodig van een geldig identiteitsbewijs. Tevens willen wij een kopie van uw bankpas of bankafschrift. Zo weten wij dat we  
uw pensioen op de goede rekening betalen.

Handtekening

Datum

Handtekening partner

Datum

Verzending en afhandeling
Dit formulier moet altijd door u ondertekend zijn. Het ingevulde en ondertekende formulier, uw kopie ID* en bankpas/
afschrift stuurt u naar Shell Pensioen. Het moet uiterlijk 2 maanden vóór uw pensioendatum door het Pensioenfonds 
ontvangen zijn. Shell Pensioen registreert uw keuzes onder de voorwaarde dat deze uitvoerbaar zijn. Kort voor u met 
pensioen gaat ontvangt u van ons een bevestiging van de hoogte van uw pensioen.

* maak uw pasfoto op de kopie van uw ID onzichtbaar.

Contact  e-mail: info@shellpensioen.nl website: www.shellpensioen.nl/bijna-met-pensioen
 telefoon: +31 (0)88 – 462 34 56  post: Shell Pensioen, Postbus 35, 7300 AA Apeldoorn
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KEUZE 6: HEEFT U OOK PENSIOEN BIJ SNPS?

 Nee

  Ja, neem graag contact met mij op over mijn SNPS pensioenkeuzes.  
Mijn e-mailadres is

 Ja, voor mijn SNPS pensioenkeuzes neem ik zelf het initiatief.

V4 NL 02- 2020

https://www.shellpensioen.nl/bijna-met-pensioen/?sc_lang=en
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