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Hoe wijzig je een geboortedatum in FinRust? En wat zijn de gevolgen? 
 
Soms is de geboortedatum van een klant of zijn/haar partner verkeerd ingevoerd. Je kunt de 
geboortedatum eenvoudig wijzigen in het scherm ‘Persoonsgegevens’. Maar let op: dit heeft gevolgen 
voor de AOW-datum! Deze dient u handmatig aan te passen. Hieronder vindt u hoe het werkt. 
 
U heeft de XML met pensioengegevens van de betreffende klant? Volg dan optie 1.  
Heeft u de XML met pensioengegevens niet? Volg dan optie 2.  
 
OPTIE 1: U heeft de XML met pensioengegevens van de klant (of klant heeft DigiD code) 
 
Open het scherm Persoonsgegevens en open de gegevens van de betreffende persoon. 

 
 
Als je de persoonsgegevens opent, verschijnt het invoerscherm. Wijzig daar de geboortedatum en leg 
vast door op de gele pijl te klikken. 
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Bij aanpassing van de geboortedatum dient handmatig de volgende procedure gevolgd te worden om 
te zorgen dat alle data in de berekening correct zijn: 
 

1. Wijzig de pensioenleeftijd van de betreffende persoon naar 67 jaar en 3 maanden. 
 

 
 

2. Laad opnieuw de XML met pensioengegevens (of pas ingangsdatum AOW, 2e pijler pensioenen 
en einddatum huidig arbeidsinkomen handmatig aan). 

3. Pas ingangsdatum en einddatum van alle pijler 3 inkomsten aan. 
4. Controleer de ingangsdatum en einddatum van de uitgaven. 

 
 
OPTIE 2: U heeft de XML met pensioengegevens van de klant niet 
 

1. Wijzig de geboortedatum. Open het scherm Persoonsgegevens en open de gegevens van de 
betreffende persoon. Als je de persoonsgegevens opent, verschijnt het invoerscherm. Wijzig 
daar de geboortedatum en leg vast door op de gele pijl te klikken. 

 
2. Pas de ingangsdatum en eventuele einddatum van de toekomstige inkomens (pensioen, 

lijfrente, etc.) aan met hetzelfde verschil in dagen+maanden+jaren als het verschil tussen de 
juiste geboortedatum en de foutieve geboortedatum. 

 
3. Wijzig daarna de pensioenleeftijd als deze is ingevuld. Als je de pensioenleeftijd al aanpast 

voordat stap 2 is doorlopen, dan worden alle pensioenbedragen omgerekend naar verkeerde 
waarden.  
 
Als de pensioenleeftijd niet is ingevuld, pas dan de einddatum van het huidige inkomen (Salaris, 
DGA Salaris, Winst uit onderneming) aan met hetzelfde verschil in dagen+maanden+jaren als 
het verschil tussen de juiste geboortedatum en de foutieve geboortedatum. Of vul alsnog de 
pensioenleeftijd in. FinRust beëindigt dan het huidige arbeidsinkomen automatisch op die 
pensioenleeftijd.  

 
4. Controleer alle ingangs- en einddata van de uitgaven. 

 
 


