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Verhuizen naar 
het buitenland
Vertrekt u voor langere tijd naar het buitenland? Dan moet u 
veel regelen. Uw woning, eventueel een baan, uw financiële zaken.  
Denk ook aan uw pensioen. In deze brochure staat alles wat u  
moet weten over uw pensioen als u naar het buitenland verhuist.

Kijk voor meer informatie 
op stippensioen.nl
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Ik ga emigreren 

Gaat u verhuizen naar het buitenland en bent u nog niet 

met pensioen? Dan is er een aantal gevolgen voor later 

waar u rekening mee moet houden.

Krijg ik dan minder AOW?

Een verhuizing naar het buitenland heeft invloed op de 

hoogte van uw AOW. Iedereen die in Nederland woont 

of heeft gewoond heeft recht op een AOW-uitkering. De 

uitkering gaat in vanaf de dag dat de AOW-leeftijd bereikt 

wordt. Voorheen was dit 65 jaar, na een wetswijziging is 

de leeftijd verhoogd. De AOW-leeftijd gaat sinds 

1 januari 2013 versneld omhoog naar 66 jaar in 2018 en 

67 jaar in 2021. Daarna wordt de AOW-leeftijd gekoppeld 

aan de levensverwachting. Hebt u tussen uw 15e en uw 

AOW-leeftijd een aantal jaar niet in Nederland gewoond? 

Dan krijgt u minder AOW. Voor elk jaar dat u in het 

buitenland hebt gewoond, krijgt u 2 procent minder AOW, 

tenzij u zich vrijwillig laat verzekeren voor de AOW. Meer 

informatie vindt u op svb.nl. Of op rijksoverheid.nl.

Wat gebeurt er met mijn pensioen? 

Als u gaat emigreren naar het buitenland, dan stopt u 

met werken als flexkracht in Nederland. U bouwt dan 

ook geen pensioenkapitaal meer op bij StiPP. Gaat u 

verhuizen naar het buitenland? En is uw pensioenkapitaal 

laag? Dan kan het zijn, dat u in aanmerking komt voor 

afkoop. Of u kunt uw kleine pensioen overdragen naar uw 

nieuwe pensioenuitvoerder. U ontvangt hierover dan een 

bericht.

Ik ga voor mijn werk naar het buitenland. 

Kan ik dan wel pensioen blijven opbouwen?

Als u voor uw werk in het buitenland gaat wonen, kunt u 

in aanmerking komen voor een detacheringsverklaring. 

In deze verklaring geeft uw werkgever aan dat u 

gedetacheerd bent. Deze detacheringsverklaring, 

het E101-formulier, kunt u aanvragen bij de SVB 

(Sociale Verzekeringsbank). Met deze verklaring blijft u 

bij uw huidige pensioenfonds pensioen opbouwen. 

De periode dat u in het buitenland woont, heeft dan ook 

geen invloed op uw AOW later. Via uw werkgever kunt 

u meer informatie ontvangen hoe dit voor u geregeld is. 

Meer informatie vindt u op svb.nl.
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Met pensioen in  
het buitenland
Bent u al gepensioneerd en vertrekt u naar het 

buitenland? Ook dan moet u met een aantal zaken 

rekening houden. We zetten ze voor u op een rij. 

Krijg ik in het buitenland AOW?

U hoeft niet in Nederland te wonen om uw AOW te 

ontvangen. Naar sommige landen kunt u niet uw hele 

AOW-pensioen meenemen. Dat hangt af van de afspraken 

die Nederland heeft met dit land. Meer hierover vindt u 

op svb.nl.

Ontvang ik in het buitenland ook mijn pensioen?

U kunt overal pensioen ontvangen, waar u ook woont. 

StiPP heeft hiervoor wel uw nieuwe adresgegevens en 

bankrekeningnummer nodig. Geef deze gegevens aan 

ons door via het contactformulier op stippensioen.nl. 

Zorg ook dat wij uw e-mailadres weten. Op die manier 

kunnen wij u op de hoogte houden van uw pensioen via 

uw persoonlijke omgeving Mijn StiPP Pensioen.

Daarnaast hebben wij jaarlijks een ‘Bewijs van in leven 

zijn’ nodig (zie kader).

Bewijs van in leven zijn

Als u buiten Nederland woont, vragen wij ieder jaar 

om een bewijs dat u nog leeft. StiPP hoort namelijk 

niet automatisch of u bent overleden. In het land 

waar u woont, kunt u het formulier ‘Bewijs van in 

leven zijn’ laten invullen bij: 

• de plaatselijke burgerlijke stand;

• of een plaatselijke notaris.

Stuur dit formulier ieder jaar op tijd naar ons toe. 

Ontvangt StiPP geen ‘Bewijs van in leven zijn’?  

Dan stopt de betaling van uw pensioen.

Krijg ik mijn pensioen in euro’s? 

StiPP betaalt uw pensioen altijd in euro’s. U kunt voor 

uw AOW en uw pensioen een Nederlandse bankrekening 

aanhouden. Uw pensioen kan op deze Nederlandse 

rekening worden overgemaakt. Wilt u uw pensioen 

op een rekening in het buitenland ontvangen? Dan 

heeft StiPP het IBAN-nummer van uw buitenlandse 

bankrekening en een BIC nodig. De BIC geeft aan 

bij welke vestiging van de buitenlandse bank uw 

rekeningnummer hoort. Zonder deze code komt 

uw geld niet aan.

Belasting

Over uw AOW en uw pensioen moet u wanneer u 

met pensioen gaat, belasting betalen. Het verschilt 

per land of u in Nederland of in het buitenland 

belasting moet betalen. Het Informatiecentrum 

Belastingdienst Buitenland kan u precies vertellen 

hoe het geregeld is in het land waar u naartoe 

gaat.

Belastingdienst kantoor Buitenland

Postbus 2865

6401 DJ Heerlen

Telefoon: 055 53 85 385

Openingstijden:

–  maandag tot en met donderdag van  

8.00 tot 20.00 uur;

–  vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.
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Het is belangrijk dat u tevreden bent over uw 

pensioenfonds. Natuurlijk wilt u volledige en begrijpelijke 

informatie. Over alle onderwerpen in deze brochure kunt 

u meer informatie vinden op onze website. Voor eventuele 

vragen kunt u bellen of mailen. We helpen u graag. 

StiPP is er voor u!

StiPP-pensioen, welke actie onderneemt u?

Het is belangrijk dat uw persoonlijke gegevens kloppen.

Verandert uw persoonlijke situatie, bijvoorbeeld als u

trouwt of juist gaat scheiden of als u arbeidsongeschikt

raakt? Geef dat dan zo snel mogelijk aan ons door.

Dit kan via stippensioen.nl/contact.

Meer informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Postbus 299

3700 AG Zeist

stippensioen.nl

Kijk voor meer informatie ook eens op uw 

persoonlijke omgeving Mijn StiPP Pensioen.

Deze brochure is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. Wij zijn uitgegaan van de bij ons bekende gegevens en uw pensioenreglement.
Het pensioenreglement is uiteindelijk bepalend. U kunt het pensioenreglement downloaden via stippensioen.nl.

Hebt u een klacht? Laat dit dan aan ons weten. U kunt 

hiervoor gebruikmaken van het contactformulier op 

stippensioen.nl.

Is uw klacht niet naar tevredenheid opgelost dan kunt u

terecht bij de Ombudsman Pensioenen in Den Haag. 

Meer informatie over de klachtenregeling vindt u op 

stippensioen.nl.

StiPP is er voor u!

Colofon:

Verhuizen naar het buitenland
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