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Belangrijke onderdelen van uw UPO
Op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) vindt u relevante gegevens over uw pensioenregeling. Onder andere over wat u tot nu toe aan 
pensioen heeft opgebouwd en over wat u kunt opbouwen als u tot aan uw pensioen bij Dow blijft werken. Maar u leest ook wat er geregeld 
is bij arbeidsongeschiktheid en waar uw nabestaanden op kunnen rekenen als u komt te overlijden. Het is een belangrijk en omvangrijk 
overzicht. Daarom geeft Dow Pensioenfonds u in deze toelichting uitleg en achtergrondinformatie over de meest relevante cijfers in uw UPO. 
Met behulp van deze toelichting en uw UPO ziet u hoe uw pensioen ervoor staat. Het kan zijn dat de cijfers op uw UPO anders zijn dan de cijfers 
op www.mijnpensioenoverzicht.nl of www.mijnpensioencijfers.nl/dow. 

Heeft u na het lezen van deze toelichting of uw UPO een vraag? Dan kunt u ons bellen of mailen. We zijn bereikbaar via +31 (0)88 - 116 3043 en 
pf-dow@azl.eu.

Toelichting
Uniform Pensioenoverzicht 2021
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In deze toelichting leest u de uitleg bij het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u van ons heeft gekregen. Neemt u ook deel aan de 
beschikbare premieregeling? U ontvangt voor deze pensioenafspraken een apart UPO.

1) Uw gegevens

Uw persoonlijke gegevens
Als eerste onderdeel op het UPO ziet u uw persoonlijke gegevens. Hier vindt u de gegevens die wij van u 
hebben. Zo kunt u op uw UPO uw naam, geboortedatum en klantnummer vinden.

Uw partner
Als uw partner bij ons bekend is, dan staan de gegevens van uw partner in uw pensioenoverzicht. Staat 
uw partner niet in uw pensioenoverzicht? Neem dan contact met ons op en meld uw partner aan bij het 
pensioenfonds.

Wie wordt gezien als partner?
• Uw echtgenoot
• Uw geregistreerde partner
• De partner met wie u samenwoont. Het samenwonen moet dan wel zijn vastgelegd in een bij de notaris 

opgestelde samenlevingsovereenkomst.

Samenwonenden zonder notariële akte hebben geen recht op nabestaandenpensioen. Als u na uw 
pensioneren trouwt of een partnerschap aangaat, heeft de partner geen recht op een nabestaandenpensioen.

Uw pensioengegevens
Dit zijn uw pensioengegevens zoals die bij ons bekend zijn op 31 december 2020. U leest hier wanneer u bent 
begonnen met pensioen opbouwen bij Stichting Dow Pensioenfonds. U ziet hier ook de pensioenpremie staan 
die uw werkgever heeft betaald. De premie die u zelf heeft betaald, staat op uw loonstrook.

Daarnaast ziet u:
• Uw salaris en ploegentoeslag op basis van een voltijd dienstverband. Dit is gelijk aan 13,96 maal uw 

maandsalaris van maart 2020. Dit bedrag is maximaal € 110.111 in 2020.
• Het bedrag waar u geen pensioen over opbouwt (de franchise)
• Het salaris waar u wel pensioen over opbouwt (inclusief ploegentoeslag)
• Het percentage waarmee u jaarlijks pensioen opbouwt
• Het percentage dat u werkt in verhouding tot een volledig dienstverband
• Het ouderdomspensioen dat u kunt opbouwen met de bijbehorende pensioenleeftijden. Dit ziet u voor 

zowel het reguliere salaris als de ploegentoeslag. Pensioen uit de regeling 2005 (pensioenleeftijd 60) is 
omgezet naar pensioenleeftijd 65 jaar.

• Het voorwaardelijk ouderdomspensioen
• TOP-opbouw. Dit is pensioen dat u kunt gebruiken om de periode tussen uw feitelijke pensioendatum en 

de 65-jarige leeftijd te overbruggen. Als u dit niet gebruikt, wordt dit pensioen omgezet naar levenslang 
ouderdomspensioen.

Op basis van deze gegevens wordt uw pensioen berekend.

Nam u deel aan de beschikbare premieregeling?
Dan krijgt u van United Pensions ook een UPO.

Kloppen uw gegevens niet?
Neem contact met ons op als uw gegevens niet kloppen. U kunt ons bellen of mailen. We zijn bereikbaar via 
+31 (0)88 - 116 3043 en pf-dow@azl.eu.
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2) Welk pensioen kunt u verwachten?

Wat krijgt u als u met pensioen gaat?
Het ouderdomspensioen op uw UPO bestaat uit twee delen. Allereerst het bedrag dat u heeft opgebouwd tot 
31 december 2020. U kunt dit bedrag zien als een tussenstand. Dit is het bruto bedrag dat u per jaar van ons 
krijgt. Daarna ziet u het pensioen staan dat u kunt verwachten als u tot uw pensioen bij Dow blijft werken. 
Dit noemen we het te bereiken pensioen. U ziet bedragen staan vanaf 65 jaar en vanaf 67 jaar. Op het moment 
dat u met pensioen gaat, rekenen we die bedragen om naar één totaalbedrag.

Wat krijgen uw partner en (eventuele) kinderen als u overlijdt?

Partnerpensioen
Naast uw ouderdomspensioen bouwt u ook partner- en wezenpensioen op. Als u overlijdt dan krijgt uw partner 
een uitkering van ons. Op het UPO ziet u staan wat uw partner vanaf uw overlijden krijgt. Als u overlijdt nadat u 
uit dienst bent gegaan, dan krijgt uw partner mogelijk een lagere uitkering. Hoeveel uw partner dan krijgt, staat 
niet op dit UPO.

Heeft u geen partner?
Ook als u geen partner heeft, bouwt u partnerpensioen op. Dit partnerpensioen wordt omgeruild naar 
ouderdomspensioen als u op het moment van pensionering nog geen partner heeft. Als u voor uw pensionering 
een partnerschap aangaat, is het nabestaandenpensioen voor uw partner. Wel biedt onze pensioenregeling 
de mogelijkheid om op uw pensioendatum het partnerpensioen geheel of gedeeltelijk om te zetten in 
ouderdomspensioen. Hiervoor moet uw partner toestemming geven.

Gescheiden?
Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap beëindigt, dan heeft uw ex-partner recht op een 
deel van het ouderdomspensioen dat u tijdens uw relatie heeft opgebouwd. Dit is wettelijk geregeld. 
Hiervan kan door u en uw ex-partner zijn afgeweken in huwelijkse of partnervoorwaarden of in het 
echtscheidingsconvenant. Heeft u uw ouderdomspensioen verdeeld? En heeft u van ons gehoord dat wij dat 
hebben verwerkt? In dat geval zijn de financiële gevolgen van uw scheiding ook verwerkt op het UPO. Zo niet, 
dan is dit nog niet op uw UPO verwerkt.

Wezenpensioen
Het wezenpensioen is geen levenslange uitkering. Uw kinderen krijgen het wezenpensioen tot 21 jaar. 
Studerende of invalide kinderen krijgen tot uiterlijk 27 jaar het wezenpensioen. Op uw UPO ziet u het bedrag dat 
wij per kind uitkeren na uw overlijden. Het totale wezenpensioen is maximaal vijf keer dit bedrag. Als er meer 
dan vijf kinderen in aanmerking komen voor een wezenpensioen, dan krijgt ieder kind een evenredig deel van 
het totaal.

Wat krijgt u als u arbeidsongeschikt wordt?
Als u arbeidsongeschikt wordt, heeft u recht op (gedeeltelijke) voortzetting van uw pensioenopbouw zonder 
dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw 
arbeidsongeschiktheid. Deze informatie vindt u terug op het UPO.

Andere pensioenen
Naast uw pensioen bij Stichting Dow Pensioenfonds heeft u misschien ook pensioen bij andere werkgevers 
opgebouwd. Ook krijgt u later misschien een AOW-uitkering. Deze bedragen staan niet op uw UPO.
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3) Hoe zeker is uw pensioen?

De hoogte van uw pensioen staat vast
De opbouw en uitbetaling van pensioen gaan over een heel lange periode. In deze periode zijn er risico’s die uw 
pensioen kunnen bedreigen. De risico’s leiden mogelijk tot een tekort. Stichting Dow Pensioenfonds probeert 
zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de risico’s die uw pensioen kunnen bedreigen.

Gelukkig heeft Stichting Dow Pensioenfonds goede afspraken gemaakt met Dow om de risico’s samen 
zo beperkt mogelijk te houden. Dow vult ons vermogen aan als dat onder het wettelijk minimum komt. 
Zo voorkomen we dat we uw pensioen moeten verlagen. 

Wat als het mee- of tegenzit?
Stichting Dow Pensioenfonds heeft een inschatting gemaakt van uw pensioen als we te maken krijgen met 
flinke mee- of tegenvallers. Bij deze inschatting houden we ook rekening met een mogelijke stijging van de 
prijzen. De inschatting geeft dus de koopkracht van uw pensioen weer. U ziet daarom andere bedragen dan 
eerder in dit overzicht.

Verhoging pensioen
De werkgever betaalt extra premie om de koopkracht van uw pensioen op peil te houden. Als u uit dienst of met 
pensioen gaat, wordt uw pensioen niet meer verhoogd. 

4) Meer weten?

Wilt u een persoonlijk totaaloverzicht?
Heeft u bij meerdere werkgevers pensioen opgebouwd? Het pensioen dat u bij andere werkgevers heeft 
opgebouwd ziet u niet terug in dit Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Hier ziet u alleen het pensioen dat u bij ons 
heeft opgebouwd. Wilt u een totaaloverzicht van uw pensioen? Ga dan naar www.mijnpensioenoverzicht.nl. 
Deze website is alleen toegankelijk voor mensen met de Nederlandse nationaliteit.

Voor uw belastingaangifte: pensioenaangroei (Factor A)
De factor A is het bedrag dat u in een jaar aan pensioen heeft opgebouwd. Uw pensioenaangroei dus. Neemt 
u ook deel aan de beschikbare premieregeling, dan moet u de factor A uit dat UPO ook meenemen. Als u 
lijfrentepremie stort, heeft u dit bedrag nodig voor uw belastingaangifte over het jaar 2021.

Wilt u weten hoeveel geld u zelf nog belastingvrij mag sparen voor later? Kijk dan op www.belastingdienst.nl. 
Met de Rekenhulp Lijfrentepremie kunt u precies berekenen hoeveel fiscale ruimte u heeft. Een financieel 
adviseur kan u hierbij ook helpen.

Wilt u meer weten over de keuzes die u heeft in onze pensioenregeling?
In onze Pensioen 1-2-3 vindt u meer informatie over de pensioenregeling en ziet u welke keuzes u heeft.

Heeft u vragen?
Kijk dan op uw persoonlijke omgeving www.mijnpensioencijfers.nl/dow. Daar vindt u nog meer persoonlijke 
pensioeninformatie en kunt u wijzigingen doorgeven. Stichting Dow Pensioenfonds is ook bereikbaar via 
pf-dow@azl.eu en op +31 (0)88 - 116 3043. 

Stichting Dow Pensioenfonds

Telefoon E-mail Website
+31 (0)88 - 116 3043 pf-dow@azl.eu www.dowpensioen.nl


