
 

  

Deelnemersportaal/Pensioenplanner live 
 
 
De pensioenplanner is een rekentool, waarmee de actieve deelnemer van het Pensioenfonds de 
effecten en de gevolgen van verschillende individuele pensioenkeuzes in beeld kan brengen. Denk 
daarbij aan de gevolgen van eerder stoppen met werken, deeltijdpensioen of uitstel van pensioen 
 
Uitgangspunt zijn de gegevens zoals bekend in het pensioenadministratiesysteem ondergebracht bij 
Syntrus Achmea per 1 januari 2011. Er is een één op één koppeling met het administratiesysteem, 
waardoor de deelnemer altijd rekent met de meest actuele gegevens. De getoonde informatie op de 
pensioenplanner is persoonsgebonden en vertrouwelijk. Toegang tot de pensioenplanner kan dan ook 
alleen gegeven worden via de link “DB deelnemersportaal (Syntrus Achmea)” op de website van het 
DB Pensioenfonds ( http://www.db.com/netherlands/content/nl/pensioen_fonds.html).  
 

 
 
 
Via een log in krijgt de actieve deelnemer toegang tot het Deelnemersportaal en de Pensioenplanner. 
Op 15 mei 2012 zal Syntrus Achmea aan de actieve deelnemers een tweetal informatiebrieven 
gescheiden versturen nl: gebruikersnaam en wachtwoord. Nieuwe deelnemers indienst na 15 mei 
2012 zullen binnen 2 maanden de  informatie ontvangen.   
 

 
 

  
 
 
 
 



 

  

 

Deelnemersportaal 
 
Wanneer de actieve deelnemer is ingelogd zal het onderstaande portaal zichtbaar zijn.  Het 
Deelnemersportaal is alsvolgd opgebouwd: 

 U bent ingelogd als meneer/mevrouw 
 E-mail 
 Uw dienstverband/Naar de pensioenplanner 
 Downloads/Uniform Pensioen Overzichten (UPO) 

 
Om toegang te krijgen tot de pensioenplanner dient de gebruiker te klikken op “Naar de 
pensioenplanner”! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 

Pensioenplanner 
 
Wanneer de gebruiker toegang heeft tot de pensioenplanner ziet de deelnemer informatie over zijn 
actuele pensioensituatie bij het Pensioenfonds. De weergave van de financiele gegevens zijn grafisch 
of cijfermatig. Zichtbaar is het huidige salaris tot 65 jaar en daarna uitkering ouderdomspensioen(en) 
of partnerpensioen(en) en AOW. Alle bedragen kunnen in bruto en netto getoond worden. Met behulp 
van een aantal door de gebruiker zelfgemaakte scenario’s kan de deelnemer de gevolgen zien van 
deze wijzigingen. Gemaakte wijzigingen kunnen opgeslagen worden in de pensioenplanner, maar 
worden uiteraard niet bewaard of verwerkt in de pensioenadministratie zelf. 
 

 
 
Mogelijkheden pensioenplanner 
 
Informatie 
De openingspagina van de pensioenplanner geeft een overzicht van de huidige informatie zoals deze 
voor de gebruiker in de administratie vastligt. Er is een rechtstreekse koppeling met het 
pensioenadministratiesysteem waardoor de gebruiker inzage heeft in de meest actuele stand van 
zaken met betrekking tot zijn pensioen. De gepresenteerde informatie bestaat uit: 

-         persoonlijke- en partnergegevens; 
-         basisgegevens; 

 
Pensioenregelingen 
De pensioenplanner geeft uitsluitend de pensioenregeling weer die in het 
pensioenadministratiesysteem wordt geadministreerd.  
 
Weergave 
Binnen de pensioenplanner heeft de gebruiker de mogelijkheid om zijn pensioenaanspraken grafisch 
(staafdiagram) of cijfermatig weer te geven.  



 

  

 
Helpteksten en tipteksten 
Bij elk scenario kan een helptekst of tiptekst worden toegevoegd. Dit geeft de gebruiker de 
mogelijkheid om bij het bekijken van de verschillende berekeningen extra informatie op te vragen. 
 
Scenario’s 
De effecten van wijzigingen in de persoonlijke situatie worden conform de bepalingen in het 
pensioenreglement gesimuleerd: 
  
Onbetaald verlof 
Als er sprake is van stoppen van opbouw bij onbetaald verlof, kunnen de gevolgen voor het op te 
bouwen ouderdoms- en partnerpensioen zichtbaar worden gemaakt. 
  
Dienstverband beëindigen 
De rechten bij beëindiging dienstverband kunnen tot de opgegeven datum doorgerekend en getoond 
worden. 
  
Eerder stoppen met werken 
Bij een keuze voor een vroegere volledige pensionering dan 65 jaar, worden de aanspraken op 
ouderdomspensioen omgerekend naar de eerdere ingegeven ingangsdatum.  
  
Later met pensioen 
De aanspraak op ouderdomspensioen wordt uitgesteld naar de ingegeven nieuwe ingangsdatum.  
  
Uitruil partnerpensioen in ouderdomspensioen 
Op de pensioendatum kan het partnerpensioen worden omgezet in ouderdomspensioen. Uitruil van 
partnerpensioen naar ouderdomspensioen kan in combinatie met uitstel of vervroeging.  
 
Uitruil ouderdomspensioen in partnerpensioen 
Op de pensioendatum kan het ouderdomspensioen worden omgezet in partnerpensioen. 
 
Variabele pensioenuitkering 
Het pensioenreglement voorziet een variabele pensioenuitkering zoals hoog-laag of laag-hoog en kan 
op verschillende gewenste mogelijkheden berekend worden. 
 
Overige pensioenaanspraken 
Het is mogelijk om de pensioenaanspraken opgebouwd bij andere werkgevers toe te voegen of aan te 
passen. 
  
 
Tot slot 
 
Het kopje “Downloads” wordt gebruikt voor het bewaren van uw Uniforme Pensioenoverzichten 
(inclusief toelichting en factor A). Het eerste pensioenoverzicht die geplaatst zal worden (medio 2012) 
is UPU 2012 (pensioenaanspraken op 31-12-2011). Opgemerkt dient te worden dat u alleen actieve 
deelnemer toegang hebben tot het deelnemersportaal en de pensioenplanner. Wanneer een 
deelnemer uitdienst treedt kunt deze gebruik maken van Mijnpensioenoverzicht.nl   
 
 
 


