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Wet Toekomst 
Pensioenen: we volgen  
dit boeiende onderwerp  
op de voet 

Dat dit er komt is zeker, alleen nog niet vanaf 

welke datum bijna gepensioneerden deze 

keuze kunnen maken. Als het straks zover 

is, dan zijn we er klaar 

voor. Meer over deze 

keuze leest u op onze site. 

Scan de QR-code.

Onze data is op orde én we 
weten hoe we het zo houden
Onze gegevens op orde hebben, is 

een belangrijke zaak voor een nieuwe 

pensioenregeling. Uit onderzoek bleek dat onze 

datakwaliteit goed is en hoe we dit op een hoog 

niveau kunnen houden. Met gegevens bedoel 

ik onder andere het aantal actieve deelnemers, 

gepensioneerden, oud-deelnemers en de 

daarbij behorende pensioenrechten.

Ik heb er alle vertrouwen in dat we op de goede 

weg zijn met dit onderwerp.
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Check uw pensioen in 2 minuten!

Op het moment dat ik dit schrijf heeft 
Minister Schouten net aangekondigd 
dat de ingangsdatum van de nieuwe 
wet is verschoven naar 1 juli 2023. 
We volgen dit belangrijke en boeiende 
onderwerp op de voet. De werkgever en 
de ondernemingsraad (samen de sociale 
partners) zijn in overleg. Haast is nu 
niet geboden, maar de voorbereiding 
gaat door. Zodra er meer bekend is, dan 
informeren we u.

Sociale partners zijn aan zet
De sociale partners bepalen straks hoe de 

pensioenregeling eruit komt te zien. Passend 

binnen het nieuwe pensioenstelsel. Vervolgens 

is het aan DOW om in overleg te bepalen wie 

deze nieuwe pensioenregeling gaat uitvoeren. 

Of dit Stichting DOW Pensioenfonds gaat zijn, 

is onzeker. Het kan ook zijn dat United Pensions 

(de pensioenuitvoerder van de huidige 

DC regeling) of een nieuwe pensioenuitvoerder 

gevraagd wordt dit op te pakken. 

Goede voorbereiding is het 
halve werk
Nog niet alles is bekend over het nieuwe 

stelsel, maar we bereiden ons voor om 

eventuele nieuwe opties mogelijk te maken. 

Denk bijvoorbeeld aan het ‘bedrag ineens’. 

English version
www.dowpensioen.nl/ 

45en or scan 

the QR code.

Namens Stichting 

Dow Pensioenfonds, 

Ed d’Hooghe, voorzitter

www.dowpensioen.nl/45en


Verandert uw werksituatie? 
Check uw pensioen

NIEUW IN DIENST 
U hoeft niets te doen om pensioen op te bouwen. 
Uw werkgever meldt u bij ons aan. 

MET PENSIOEN GAAN
U stopt met werken en gaat met pensioen. 
U bouwt geen pensioen meer op. Dan is het 
volgende voor u geregeld:
• u ontvangt elke maand ouderdomspensioen van ons;
• u ontvangt mogelijk een overbruggingspensioen tot 
    uw AOW-leeftijd;
• vanaf een bepaalde leeftijd ontvangt u elke maand 
    AOW-pensioen van de overheid.

Wanneer u zelf iets hebt geregeld voor extra 
pensioen, dan krijgt u ook een uitkering van 
de bank, verzekeraar of partij waar u dit 
geregeld hebt.

Uw pensionering heeft ook gevolgen voor uw 
partner en kinderen mocht u komen te overlijden. 
Meer hierover leest u op onze site:
www.dowpensioen.nl/werknemer/
verandert-uw-situatie/werk/met-pensioen

BIJNA MET PENSIOEN
U staat op het punt om met pensioen te gaan. 
Een belangrijk moment waarop u keuzes 
moet maken over uw pensioen. U kunt met 
pensioen gaan op de afgesproken datum, 
maar u mag ook eerder of voor een deel 
eerder met pensioen. Dit overlegt u met 
uw werkgever. Ook over de hoogte van 
uw pensioen heeft u keuzes. 
Welke dit zijn, leest u op onze site: 
www.dowpensioen.nl/bijnametpensioen 

STOPPEN MET WERKEN 
U bent nog niet met pensioen en stopt 
met werken. Dat heeft bijna altijd gevolgen 
voor uw pensioen. U bouwt minder of geen 
pensioen meer op. Gaat u uit dienst dan 
bouwt u geen pensioen meer bij ons op. 
Het pensioen dat u heeft opgebouwd, blijft 
bij ons staan. Online is elk jaar voor u een 
actueel pensioenoverzicht beschikbaar. 
Dit kunt u downloaden vanaf de beveiligde 
omgeving ‘Mijn Pensioencijfers’ van onze 
website.

MINDER WERKEN EN VERLOF
Gaat u (tijdelijk) minder werken? 
Dan heeft dit vaak gevolgen voor uw 
pensioen. Doordat u minder werkt, 
ontvangt u minder salaris en bouwt u minder 
pensioen op. Daardoor kan er een tekort 
ontstaan in uw pensioenopbouw.
De manier waarop u (tijdelijk) minder gaat 
werken heeft invloed op uw pensioen. 

ANDERE BAAN   
U begint voor uzelf of u gaat ergens anders 
werken? Dan stopt uw pensioenopbouw bij 
ons. Wat er hierna met uw pensioen 
gebeurt, hangt af van hoe hoog uw 
opgebouwde pensioen is op het moment 
dat u uit dienst gaat. Dit bedrag staat op het 
pensioenoverzicht dat u krijgt als u uit dienst 
gaat. U kunt ook inloggen in de beveiligde 
omgeving ‘Mijn Pensioencijfers’ op onze site 
of de landelijke pensioenwebsite 
www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een actueel 
overzicht van uw pensioen.

VERANDERT UW
WERK-SITUATIE?

Lees meer op onze website: 
www.dowpensioen.nl/werknemer/

verandert-uw-situatie/werk

Betaaldata pensioen in 2023 
Maandag 23 januari 2023

Donderdag 23 februari 2023

Donderdag 23 maart 2023

Vrijdag 21 april 2023

Dinsdag 23 mei 2023

Vrijdag 23 juni 2023

Vrijdag 21 juli 2023

Woensdag 23 augustus 2023

Vrijdag 22 september 2023

Maandag 23 oktober 2023

Donderdag 23 november 2023

Vrijdag 22 december 2023

Ontvangt u uw pensioen op een buitenlandse rekening? Houdt u er dan rekening mee dat de 

uitbetaling iets langer kan duren. Zeker wanneer u buiten de Europese unie woont.

www.dowpensioen.nl/werknemer/verandert-uw-situatie/werk/met-pensioen
www.dowpensioen.nl/werknemer/verandert-uw-situatie/werk


Duurzaam beleggingsbeleid en 
overheidsobligaties

De score van de landen 
waarin wij investeren
De Universiteit van Cambridge beoordeelde 

163 landen op het voldoen aan de 

doelstellingen van de VN. We hebben deze 

lijst vergeleken met de top 10 landen waar ons 

fonds in investeert. In de tabel ziet u per kolom:

• het land waarin we investeren; 

• hoe groot het deel is van geïnvesteerd 

geld per land ten opzichte van onze totale 

overheidsinvesteringen; 

• het aantal behaalde punten 

(maximaal 100) op de duurzame 

ontwikkelingsdoelstellingen; 

• de plaats op de lijst van de in totaal 

163 beoordeelde landen.

We hebben de meeste leningen aan de 

Verenigde Staten. Zij scoren 74,6 punten op de 

ontwikkelingsdoelstellingen. Hiermee behalen 

ze de 41e plaats. Duitsland is met een 6e plek 

het hoogst scorende land waarin wij investeren 

op de lijst. China is met een 56e plek het laagst 

scorende land. Finland heeft met 86,5 punten de 

hoogste score.

In de vorige PensioenUpdate lieten we 
u al weten dat we ons beleggingsbeleid 
hebben vernieuwd. We beleggen 
duurzaam en op basis van de opgestelde 
duurzaamheidsdoelen van de 
Verenigde Naties. Deze doelen ziet u 
hieronder staan. 

Duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen 
Verenigde Naties 
• Geen armoede

• Betaalbare en duurzame energie

• Klimaat actie

• Geen honger

• Eerlijk werk en economische groei

• Leven in het water

• Goede gezondheid en welzijn

• Verantwoorde consumptie

• Leven op het land

• Kwaliteitsonderwijs

• Gendergelijkheid

• Vrede, veiligheid en sterke publieke 

diensten

• Schoon water en sanitair

• Ongelijkheid verminderen

• Industrie, Innovatie & infrastructuur

• Duurzame steden en gemeenschappen

• Partnerschap om doelstellingen te bereiken

We beleggen voornamelijk in zogenaamde 

vastrentende waarden. Dit wil zeggen dat we 

geld investeren tegen een vaste rente en met 

een vaste looptijd. We lenen met name geld uit 

aan overheden en krijgen hiervoor een vaste 

rente. De overheden van landen waaraan 

we geld lenen, hebben aandacht voor de 

duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de 

Verenigde Naties. 

Als we de punten en de ranking bij elkaar optellen en het gemiddelde uitrekenen dan zien we 

het volgende: 

• Gemiddelde score van de top 10 landen waarin wij investeren: 77,7 punten.

• Gemiddelde positie van de top 10 landen waarin wij investeren: 29e plek van de 

163 beoordeelde landen.

LAND % Portfolio UN SDG score Plaatsing

Verenigde Staten 16,9% 74,6 41

Frankrijk 13,0% 81,2 7

Duitsland 11,8% 82,2 6

Italië 10,2% 78,3 25

Spanje 7,5% 79,9 16

Verenigd Koninkrijk 4,6% 80,6 11

Nederland 3,2% 79,9 17

Canada 2,0% 77,7 29

België 2,5% 79,7 18

China 2,4% 72,4 56

Totaal 75,1% 77,7 29

We verwachten nog verdere verbeteringen. Vooral op het gebied van milieu. De landen in de 

tabel hebben het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend.

Voor meer informatie over het vernieuwde duurzaamheidsbeleid van ons 

fonds leest u op onze site. Scan de QR-code. 

Uw pensioenregeling 
in 2023
Elk jaar kan de berekening van de 

pensioenopbouw iets veranderen. Zodra de 

wettelijke eisen van 2023 bekend zijn, 

informeren wij u hierover via de website bij 

de nieuwsberichten. 



Deze nieuwsbrief is informatief bedoeld en met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.
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Check uw pensioen in 2 minuten!
Ja, dat is echt mogelijk. Uw pensioen kunt u in 2 minuten bekijken.  

Dit kan op verschillende manieren. 

Jaarlijks maken we een uniform pensioenoverzicht 

(upo) voor u. Hier ziet u wat u van ons ontvangt 

als u met pensioen gaat. Ook ziet u wat uw 

nabestaanden ontvangen als u komt te overlijden. 

Uw upo ontvangt u of ziet u door met uw DigiD in te 

loggen op onze website bij ‘Mijn Pensioencijfers’. Een overzicht van uw 

totale pensioen inclusief AOW ziet u op www.mijnpensioenoverzicht.nl. 

Wij horen graag van u!

Heeft u ideeën over pensioenonderwerpen die u graag

besproken wilt zien in de volgende PensioenUpdate?

Stuur ons uw voorstel naar: pf-dow@azl.eu.

Wist u dat wij de PensioenUpdate ook digitaal verstrekken?

Wilt u deze in het vervolg ook per e-mail ontvangen?

Geef dan uw e-mailadres door. Dit doet u eenvoudig via 

‘Mijn Pensioencijfers’. U logt in via de website.

Actieve medewerker bij Dow en op zoek 

naar informatie? Neem een kijkje in de 

Knowledge Base of stel je vraag direct aan HR 

via het MyHR Portal. 

  https://dow.service-now.com/kb

Gepensioneerd of niet langer medewerker bij 

Dow? Dan kunt u voor vragen terecht bij de AZL.

  088-1163043  Pf-dow@azl.eu

Gepensioneerd? Word lid van de Vereniging 

DOW Gepensioneerden. Kijk op www.vdgnl.org

Handig zo’n animatie. Bekijk ook de animaties over:

Uw persoonlijke pensioenomgeving: 
login op Mijn Pensioencijfers! 

Uw pensioen op maat: weet u wanneer 
u met pensioen kunt gaan? 

Pensioen voor uw partner: dit is voor 
uw partner geregeld als u overlijdt.


