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Alle pensioenfondsen zijn verplicht om
jaarlijks een pensioenoverzicht te sturen
naar alle deelnemers en pensioengerechtigden. Dat overzicht moet voor alle
pensioenfondsen dezelfde gegevens
bevatten. De naam van dit overzicht is
Uniform Pensioenoverzicht ofwel UPO.

Op het pensioenoverzicht kun je zien
hoeveel je bruto aan pensioen krijgt als je
met pensioen gaat of arbeidsongeschikt
wordt. Ook kun je zien wat je
nabestaanden krijgen als je onverhoopt
komt te overlijden.
Het overzicht geeft je verder de
mogelijkheid om de te bereiken bruto
pensioenuitkering te vergelijken met je
huidig pensioengevend salaris.

Omdat alle pensioenfondsen dezelfde
vorm gebruiken, is het gemakkelijk de
inhoud van de overzichten te vergelijken.
Mensen die pensioen ontvangen van
meer dan één pensioenfonds kunnen zo
gemakkelijk hun totale pensioen overzien.
Hetzelfde geldt voor werknemers die in de
loop van de tijd bij meer dan één fonds
pensioenrechten hebben opgebouwd.

Wat vind je in het UPO?
Het UPO geeft informatie over je huidige
en toekomstige pensioensituatie en die
van je mogelijke nabestaanden.
Daarnaast krijg je een beter beeld van de
gevolgen voor je pensioen als je met
pensioen gaat, overlijdt of
arbeidsongeschikt raakt. De UPO’s stellen
je beter in staat een financiële planning te
maken.
De financiële gegevens in je UPO zijn
gebaseerd op de situatie per 1 januari
van het jaar waarin het UPO verzonden
wordt.
Het UPO stelt je in de gelegenheid om
zelf een jaarlijkse ’APK-keuring’ voor je
pensioen uit te voeren. Een goed advies
is dan ook om het UPO niet alleen goed
te bewaren, maar ook de tijd te nemen om
het te lezen. In de toelichting op de
website staat additionele informatie over
het UPO.
Het is belangrijk om te bekijken hoeveel
pensioen je uiteindelijk kunt opbouwen en
of dat naar jouw gevoel voldoende is.
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Je kunt zelf je pensioen (als je daar je
AOW-uitkering bij optelt) uitdrukken in een
percentage van je pensioengevend
salaris.
Met de pensioenplanner in ‘Mijn pensioen’
op de website van PDN kun je als
deelnemer je pensioenmogelijkheden
inzien.

Ook de toegekende rentepercentages
over dit kapitaal staat er bij vermeld.
In het geval er sprake was van een
beëindiging van een partnerschap
(scheiding) bevat het UPO een aanvulling
met de pensioengevolgen daarvan.

Dat geeft een globaal beeld van je
pensioensituatie.
De vraag is of dat percentage voldoende
is. Dat is afhankelijk van ieders
persoonlijke situatie bij je pensionering.
Hoe is het dan met je hypotheek?
Studeren de kinderen nog? Enzovoorts.
Behalve inzicht in de cijfers, geeft het
UPO je ook andere informatie rondom je
pensioen. Zo kun je er lezen aan welk
soort pensioensysteem je deelneemt en
wat je daarvan kunt verwachten.
Bijvoorbeeld hoe je pensioen zijn waarde
houdt door voorwaardelijke toeslagverlening (indexatie).
Bovendien kun je de belangrijkste
gegevens waarop je pensioen is
gebaseerd terugvinden op je UPO.
Zo ben je in staat die basisgegevens te
controleren en te reageren als dingen
ontbreken of niet (meer) juist zijn.
Het UPO geeft je ook een overzicht van
een aantal aanvullende pensioengegevens. Zo is (indien van toepassing)
ook het prepensioenkapitaal op het UPO
te vinden.
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Contact
Bij vragen over uw pensioen kunt u terecht op de website:
www.PDNpensioen.nl
of bij onze Pension Desk:
tel. 045 - 5788100
of e-mail: info.PDN@dsm.com

Reglement
Lees meer over het Uniform Pensioenoverzicht in het pensioenreglement
door op het icoon hiernaast te klikken.

Disclaimer
De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het
“pensioenfonds”) is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn
uitsluitend bedoeld om deelnemers algemene informatie te verstrekken. De gegeven informatie wordt verondersteld
betrouwbaar te zijn, echter het gebruik van de informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker. Noch de uitvoerder
(zijnde DSM Pension Services B.V.), noch het pensioenfonds aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade als gevolg van
onjuistheden of onvolkomenheden in de informatie, of voor schade ontstaan in verband met het gebruiken, het afgaan op of
verspreiden van de informatie. Rechten kunnen uitsluitend worden ontleend aan het voor de deelnemer geldende pensioenreglement.
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