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Per fulltime werkweek ben je al snel een 
volle dag aan het werk voor het opbou wen 
van je pensioen. Toch zĳ n veel werknemers 
er nauwelĳ ks mee bezig. Jammer, want 
het hoeft niet veel tĳ d te kosten om je 
hierin te verdiepen. Je krĳ gt alle gegevens 
overzichtelĳ k op een presenteerblaad-
je aangeleverd.  Sinds 2008 gebruiken 
pensioenuitvoerders het Uniform Pensioen 
Overzicht (UPO) om je te informeren over 
je pensioen. Naast je pensioengegevens 
staan er persoonlĳ ke gegevens op, zoals 
je salaris, datum van indiensttreding en 
gegevens over je partner. Controleer alles 
altĳ d goed. Met een foutief bedrag of jaar-
tal bouw je zomaar een verkeerd pensioen 
op. Maar hoe lees je nu zo’n overzicht? We 
beantwoorden tien belangrĳ ke vragen.

1
Wat betekenen de 
 bedragen op de UPO?
Alle bedragen op je UPO zĳ n 

bruto. Dat betekent dat als je de uitkering 
daadwerkelĳ k ontvangt, er nog belasting 
af gaat. Hoeveel dit is, hangt af van je 
leeftĳ d en totale inkomen. De bedragen 
zĳ n vermeld per jaar. Maar als je pensioen 
ingaat, kies je zelf of er maandelĳ ks of toch 
per jaar uitgekeerd moet worden.

2
Wat is ‘Mijn Pensioen 
Overzicht (MPO)’?
MPO is in feite een website, 

Mĳ npensioenoverzicht.nl. Hier vind je 
informatie over je persoonlĳ ke pensioen-
gegevens, maar ook uitgebreide algemene 
informatie over pensioen. Bĳ voorbeeld 
wat er met je pensioen gebeurt als je ziek 
wordt of gaat scheiden. Om je gegevens 
te kunnen zien, log je in met je DigiD of 
DigiD-app. Op MPO vind je bĳ na dezelfde 
gegevens als op je UPO. Maar er is een 
groot pluspunt: alle pensioenen die je bĳ  
verschillende pensioenuitvoerders hebt 
opgebouwd, staan hier bĳ  elkaar.

3
Wat is het verschil tussen 
een UPO en MPO?
MPO biedt meer informatie dan 

UPO. Je vindt er een inschatting van het 
netto inkomen als je met pensioen gaat. 
Om te weten wat het gezamenlĳ ke netto 

Heb ik 
straks wel 

genoeg?

Je pensioenoverzicht

Daar is ie weer, je uniforme 
pensioen overzicht (UPO). Je weet wel, 

dat overzicht dat je jaarlijks ontvangt 
van je pensioenuitvoerder. En dat vaak 

ongezien in een ordner verdwijnt. 
Maar wat staat er eigenlijk op? 

En wat moet je ermee?

TEKST CAROLA VAN DORP
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worden door elkaar gebruikt. Kĳ k daarom 
goed wat erachter staat. De website telt 
alle pensioenbedragen bĳ  elkaar op en 
laat hier de huidige belastingpercenta-
ges op los. Daardoor is het nettobedrag 
altĳ d een indicatie. Belastingpercentages 
veranderen immers elk jaar en je netto- 
uitkering dus ook. Bĳ  de berekening naar 
netto is geen rekening gehouden met je 
persoonlĳ ke omstandigheden. Zo wordt 
er niet gekeken naar aftrekposten zoals 
hypotheekrenteaftrek of een aanvullende 
lĳ frente-uitkering. Je netto-inkomen is 
dan anders.

6
Waar moet ik bij MPO 
verder op letten?
Vaak staat je AOW-leeftĳ d niet 

goed in het systeem. De AOW-leeftĳ d 
is sinds 2014 gekoppeld aan de levens-
verwachting. Ben je geboren voor 1 januari 
1961, dan staat de AOW-leeftĳ d goed op 
MPO. Maar ben je op of na deze datum 
geboren, dan is de kans groot dat de 
AOW-leeftĳ d hoger ligt dan de 67 die 
in MPO staat. Op de website van de 
sociale verzekeringsbank kun je nazoe -
ken wat je verwachte AOW-leeftĳ d is. 
Kĳ k op www.svb.nl, onder AOW/AOW-
leeftĳ d.

7
Op welke leeftijd mag 
ik met pensioen?
De datum waarop je pensioen-

uitvoerder start met uitkeren, bepaal je 
zelf. Veruit de meeste mensen laten hun 
pensioen tegelĳ k ingaan met de AOW. 
Heb je meerdere banen gehad of heeft je 
werkgever verschillende pensioenrege-
lingen afgesloten? Dan zie je in je UPO 
en MPO verschillende pensioenleeftĳ den 
staan. Dit heeft te maken met de wets-

Per fulltime  werkweek 
ben je al snel een volle dag aan 

het werk voor je pensioen

inkomen is, kun je samen met je partner 
inloggen. Je ziet dan ook hoeveel na-
bestaandenuitkering je ontvangt als je 
partner overlĳ dt. Verder vind je op MPO 
rekentools. Zo zit onder het kopje ‘Hoe 
werkt pensioen’ de optie ‘Eerder stoppen 
of langer doorwerken’ (wel ver naar bene-
den scrollen). Met deze rekentool krĳ g je 
een idee van je pensioen als je twee jaar 
eerder stopt, op de AOW-datum stopt of 
een jaar langer doorwerkt. In een UPO 
staat deze rekentool niet, maar wel op de 
website van je pensioenuitvoerder.

4
Zijn de genoemde 
 bedragen gegarandeerd?
Helaas kunnen pensioenuit-

voerders de genoemde bedragen niet 
garanderen. De hoogte van je pensioen is 
afhankelĳ k van veel factoren. Zo verandert 
bĳ voorbeeld onze levensverwachting en 
leven we langer dan bĳ  de start van de op-
bouw van pensioen. Je ontvangt daardoor 
langer pensioen dan vooraf is berekend. 
Maar ook rendementen, inflatie en wet-
geving spelen een rol. Het verwachte  
pensioen wordt daardoor lager of hoger. 
Om je wel een idee te geven van de hoog-
te, staat in je UPO op pagina vier een 
plaatje met pĳ len onder het kopje ‘Wat 
als het mee- of tegenzit’. Je pensioen ligt 
ergens tussen deze bedragen in. Hoe 
dichter je bĳ  je pensioenleeftĳ d komt, hoe 
kleiner de verschillen worden. Ook op 
MPO vind je de pĳ len onder het kopje ‘Als 
het mee- of tegenzit’.

5
Hoe wordt het 
 nettobedrag op MPO 
berekend?

Op de site staan zowel bruto- als netto-
bedragen. En per jaar en per maand 

Tips
• Staat je partner niet op je 

 Uniform Pensioen Overzicht 
(UPO)? Dan ontvangt hĳ  of zĳ  
geen nabestaandenpensioen als 
je overlĳ dt. Wil je dat wel, meld je 
partner dan zo snel mogelĳ k aan 
bĳ  je pensioenfonds.

• Onder ‘Hoe werkt pensioen’ in 
Mĳ n Pensioen Overzicht (MPO) 
zit de optie ‘Eerder stoppen of 
langer doorwerken’. Die geeft 
een indicatie van je pensioen als 
je stopt op de AOW- leeftĳ d (nu 
67 jaar).

• De hoogte van je  pensioen  -
uitkering verandert altĳ d. 
Kĳ k daarom regelmatig op 
 mĳ npensioenoverzicht.nl, om 
tegenvallers te voorkomen.
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‘Ik ga me er vaker en 
meer in verdiepen’

Joey van den Heuvel hield zich nog niet 
zo bezig met zĳ n pen sioen. Maar nu 
heeft hĳ  onlangs voor de   eerste keer 
ingelogd op mĳ npensioenoverzicht.nl. 
‘Ik heb de jaarlĳ kse informatie van 
mĳ n pensioenuitvoerder weleens 
 bekeken, maar me er tot nu toe  
eigenlĳ k nog nooit echt in verdiept. 
De website is over zichtelĳ k en er staat 
meer  informatie dan ik had verwacht.

Van de grote verschillen in uitkering 
bĳ  een goed en een slecht scenario 
ben ik wel geschrokken. Als het slechte 
scenario klopt, wordt het moeilĳ k rond-
komen. Ik ga me daarom vaker en meer 
verdiepen in mĳ n toekomstige financiële 
situatie. Bĳ voorbeeld door een overzicht 
te  maken van mĳ n toekomstige uitgaven 
en te kĳ ken of ik extra moet sparen voor 
een hoger pensioen.‘ 

wĳ zigingen in de afgelopen 20 jaar. De 
pensioenleeftĳ d mag je verschuiven naar 
je AOW-leeftĳ d of een andere datum naar 
keuze. Dit heeft wel invloed op de hoogte 
van de uitkering. Pensioen dat je later in 
laat gaan, wordt hoger. Staat er 68 jaar 
op je overzicht en is je AOW-leeftĳ d 
67 jaar? Dan daalt de pensioenuitkering. 
In de meeste pensioenregelingen kun je 
het pensioen 5 jaar eerder of later in laten 
gaan dan de AOW-leeftĳ d.

8
Houden je pensioen-
overzichten rekening 
met inflatie?

Ja, maar niet overal. Bĳ  je UPO gebeurt 
dit bĳ  de brutobedragen die bĳ  de pĳ len 
op pagina vier genoemd zĳ n. Bĳ  MPO 
onder het kopje ‘Als het mee- of tegenzit’. 
Hier vind je nettobedragen die rekening 
houden met inflatie: toekomstige prĳ s-
stĳ gingen. 
Voor de berekening van de bedragen bĳ  
de pĳ len worden duizenden scenario’s 
doorgerekend. Uiteindelĳ k zie je bĳ  de 
middelste pĳ l de uitkomst die het meest 
waarschĳ nlĳ k lĳ kt. Links het bedrag als 
het heel slecht gaat met de economie en 
rechts als de economie zich positief ont-
wikkelt. De uitgangspunten voor deze be-
rekeningen veranderen steeds. Hierdoor 
veranderen ook de bedragen bĳ  de pĳ len.

9
Ik mis een pensioenpotje 
in het overzicht. Hoe los 
ik dat op?

Soms krĳ gt MPO de pensioengegevens 
niet goed door van de pensioenuitvoerder. 
Staat het pensioen er nooit bĳ , dan is er 
een andere oorzaak. Veel pensioenuitvoer-
ders zĳ n de afgelopen jaren gefuseerd. 
Het pensioen kan daardoor onder een 
andere naam zĳ n weergegeven. Ook kan 
het zĳ n dat je pensioen in het verleden is 
afgekocht of overgedragen (waardeover-
dracht). Kĳ k dan of je hier ooit een brief 
over hebt ontvangen. Navragen bĳ  de 
pensioenuitvoerder kan natuurlĳ k ook. 
Heb je deze opties nagelopen en ben je er 
nog steeds niet uit? Bel dan de service-
desk van MPO. Om je te kunnen helpen, 
heeft de servicedesk wel informatie van 

je nodig. Zoals wanneer je in en uit dienst 
bent gegaan en wat de naam van de werk-
gever was.

10
Mijn pensioen is te laag 
om straks van rond te 
komen. Wat kan ik doen?

Het beste kun je eerst een inschatting 
maken van je toekomstige uitgaven. Als 
je uitgaven hoger zĳ n dan je inkomen, is 
er een pensioentekort. Als je vermogen 
hebt, kun je het tekort daarmee aanvul-
len. Is dit ook niet voldoende? Dan is het 

Mijn ervaring

verstandig om in actie te komen. Je kunt 
meer ver mogen opzĳ  zetten of je lasten 
verlagen. Of je kunt aanvullend gaan spa-
ren of beleggen voor je pensioen. Dit doe 
je door een lĳ frente te sluiten. De inleg 
in je lĳ frente is aftrekbaar in je aangifte 
inkomstenbelasting en levert belasting-
voordeel op. Wil je een lĳ frente afsluiten? 
Kĳ k hiervoor bĳ voorbeeld op een vergelĳ -
kingssite. Of raadpleeg je tussenpersoon 
of een financieel adviseur. Die kan advies 
geven over hoeveel je nodig hebt en hoe 
je dit het beste kunt bereiken. 
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Word lid en krijg direct toegang tot alle 
onafhankelijke tests en informatie.

Smaakt dit 
naar meer?

Gids

https://www.consumentenbond.nl/wordlid/lidmaatschap
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