FinRust Handleiding
Scenario deeltijd pensioen
Als mensen de pensioenleeftijd naderen, leven vaak vragen over de mogelijkheden van deeltijd
pensioen. Deze handleiding geeft stapsgewijs aan hoe deeltijdpensioen in FinRust verwerkt kan worden.
Elke pensioenuitkering komt in het deeltijdscenario twee keer terug: een keer als deeltijdpensioen vanaf
de deeltijdpensioendatum en een keer als ‘rest’pensioen vanaf AOW-datum. Schematisch ziet dat er als
volgt uit.

Stap 1: Vul persoonsgegevens van de klant en eventueel partner in.
Stap 2: Huidig inkomen: voer het salaris in.
Stap 3: Toekomstig inkomen: Laad alle pensioeninkomens via de XML van mijnpensioenoverzicht.nl.
Stap 4: Reken de pensioenen van de persoon die met deeltijdpensioen gaat om naar 67 jaar en 3
maanden.

Stap 5: Klik links in donkere kolom op ‘Berekeningen’ en maak een kopie van de berekening.
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Stap 6: Open de kopie berekening door erop te klikken en open in een ander tabblad de oorspronkelijke
berekening.
In de kopie berekening:
Stap 7: Toekomstig inkomen: Pas de titel van de berekening aan bv: “Deeltijd pensioen scenario”.

Stap 8: Voer bij ‘Omrekenen pensioenleeftijd’ de gewenste pensioenleeftijd in voor het deeltijdpensioen.

Stap 9: Toekomstig inkomen: Voer salaris in * deeltijd% met als ingangsdatum de gewenste
deeltijdpensioendatum en voer als einddatum de AOW-leeftijd in. Het deeltijd% geeft het percentage aan
dat de persoon blijft werken ten opzichte van de huidige situatie.
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Stap 10: Open één voor één alle pensioenuitkeringen en pas het te bereiken pensioenbedrag aan. Wijzig
dit bedrag naar (100% -/- deeltijd%) * opgebouwd pensioen.

In oorspronkelijke berekening:
Stap 11: Open het tabblad van de oorspronkelijke berekening en ga naar toekomstig inkomen.
Vermenigvuldig het deeltijd% met het te bereiken pensioenbedrag en vul dit in bij stap 12.
In de kopie berekening:
Stap 12: Voer bij toekomstig inkomen in de kopie berekening voor elk bestaand pensioen een nieuw
pensioen in en neem de (in de oorspronkelijke berekening) berekende bedragen over in de kopie
berekening. Let op het overnemen van de juiste begindatum uit de oorspronkelijke berekening.
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