Vraag & Antwoord
Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2017
Waar vind ik een totaaloverzicht van mijn pensioen en AOW?
Op www.mijnpensioenoverzicht.nl vind je een totaaloverzicht van je AOW-pensioenaanspraak en
je pensioenaanspraken via al je werkgevers (oud en nieuw).
Het pensioen dat je bij ABN AMRO Pensioenfonds maximaal kunt opbouwen als je tot je
pensioenrichtleeftijd in dienst blijft, zie je in ‘Mijn Pensioen’.

Waar vind ik een opgave van mijn te bereiken pensioen?
Vanaf 2017 staat het te bereiken pensioen niet op het UPO. Je vindt het te bereiken pensioen op
mijnpensioenoverzicht.nl
Heb je een overzicht van het te bereiken pensioen nodig voor je hypotheek? Dan kun je de
hypotheekadviseur een uitdraai geven van mijnpensioenoverzicht.nl

Mijn gegevens kloppen niet. Wat moet ik doen?
Als je gegevens op bladzijde 1 niet juist zijn, dan kun je dat bij je werkgever aangeven. Wij
krijgen jouw gegevens en eventuele correcties namelijk via je werkgever.
Zijn er andere gegevens die niet kloppen? Neem dan contact op met de Pensioendesk.
Let op: Het UPO is gebaseerd op de situatie op 1 januari 2017. Alle wijzigingen in je situatie van
na 1 januari staan dus niet op het UPO 2017.

Waar moet ik op letten in mijn UPO 2017?
➢ Het UPO 2017 is gebaseerd op de situatie op 1 januari 2017.
➢ Op het UPO zie je het bedrag aan jaarlijks pensioen dat je tot 1 januari 2017 hebt
opgebouwd met pensioenrichtleeftijd 67. Stel dat jouw dienstverband zou zijn beëindigd
op 1-1-2017, dan is dit het bedrag dat je kunt verwachten als je op je 67e met pensioen
gaat.
➢ Wijzigingen na 1-1-2017 zie je niet op je UPO 2017. Bijvoorbeeld de indexatie van 1,7%
op 1 april 2017
➢ In de pensioenplanner zie je je opgebouwde pensioen op dit moment. Het bedrag in de
pensioenplanner is dus actueler dan op het UPO.

➢ Vanaf 2017 staat alleen het opgebouwde pensioen op het UPO. Het pensioen dat je kunt
bereiken als je tot je pensioenrichtleeftijd in dienst blijft, zie je in 'Mijn Pensioen'.
➢ Ben je gescheiden? Dan staat er in het UPO dat daar rekening mee is gehouden, maar
het pensioen voor je ex-partner wordt vanaf 1 januari 2017 niet meer getoond. De
aanspraken van je ex-partner vind je in 'Mijn Pensioen'
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Waarom staan er geen nettobedragen op mijn pensioenoverzicht (UPO)?
Het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) is een wettelijk verplicht overzicht waarin alleen bruto
bedragen worden weergegeven. In de pensioenplanner vind je een indicatie van je netto
pensioen.

Wat is mijn deeltijdpercentage?
Dit is het percentage uren dat je werkt in verhouding tot een voltijd dienstverband van 36 uur per
week.

Wat is mijn pensioendatum?
Het ouderdomspensioen in je UPO heeft een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar.
•
Ligt je AOW-ingangsdatum (volgens de huidige wetgeving) vóór de pensioenrichtdatum?
Dan vervroegen wij je pensioen naar de eerste dag van de maand waarin je AOW-pensioen
ingaat. Het pensioen zal hierdoor lager zijn dan in het UPO staat vermeld.
•
Heb je met jouw werkgever een pensioendatum afgesproken die ligt voor de
pensioenrichtdatum? Dan vervroegen wij je pensioen naar de overeengekomen pensioendatum.
Het pensioen zal hierdoor lager zijn dan in het UPO staat vermeld.
Wat moet ik doen als ik mijn UPO met de post wil krijgen?
Een digitaal UPO heeft veel voordelen en is net zo officieel als een UPO met de post. Je kunt het
digitaal UPO ook printen. Wil je jouw UPO toch per post krijgen? Dat kan. Ga naar
www.abnamropensioenfonds.nl/mijnpensioen en klik op ‘Post’. Als je dat doet vóór 5 september
2017, krijg je in september je UPO 2017 met de post. Doe je dat later? Dan krijg je vanaf 2018 je
UPO met de post.

Ik ben arbeidsongeschikt. Op welke gegevens is mijn pensioen gebaseerd?
Tijdens de eerste twee ziektejaren wordt de pensioenopbouw volledig voortgezet.
Als je na twee jaar ziekte recht hebt op een WIA-uitkering van het UWV, dan wordt de
pensioenopbouw gewijzigd. Voor het arbeidsgeschikte deel blijft de opbouw volledig tot aan jouw
AOW-ingangsdatum. Voor het arbeidsongeschikte deel bouw je pensioen op voor 75% van het
percentage waarvoor je arbeidsongeschikt bent geworden. Voor dit deel wordt een aparte
pensioengrondslag vastgesteld die ieder jaar per 1 april wordt aangepast met het
inflatiepercentage (= de procentuele ontwikkeling van de Consumentenprijsindex van januari tot
januari).
Je leest meer over pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid in hoofdstuk 12 van het
pensioenreglement

Ik ben pas in dienst. Kan ik een UPO krijgen?
In het UPO staat je opgebouwd pensioen per 1 januari 2017. Als je na die datum in dienst bent
gekomen, dan krijg je dit jaar nog geen UPO. Heb je een UPO nodig voor een hypotheek? Dan
kan je je hypotheekadviseur een uitdraai van mijnpensioenoverzicht.nl geven.
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Is er rekening gehouden met mijn waardeoverdracht?
Als je van ons een bevestiging hebt gekregen van de waardeoverdracht, dan hebben we
hiermee rekening gehouden in de vermelde bedragen.

Zijn de gevolgen van mijn echtscheiding zichtbaar op mijn UPO?
Na scheiding wordt je pensioen verdeeld. Je aanspraken zijn dan met het overeengekomen
bedrag voor je ex-partner verlaagd. In het UPO staat alleen dat er met echtscheiding rekening is
gehouden. Maar het pensioen voor je ex-partner wordt niet getoond.
De aanspraken van je ex-partner vind je in Mijn Pensioen
Ben je gescheiden en heb je (nog) geen verdeling van je pensioen afgesproken? Dan is er in het
UPO geen rekening gehouden met de echtscheiding. Je opgebouwde pensioen zal na verdeling
lager uitvallen dan het bedrag dat in je UPO staat.
Lees meer over de gevolgen van echtscheiding op de website

Ik heb geen partner. Waarom staan er onder het kopje 'Bij overlijden' pensioenbedragen?
In de huidige pensioenregeling bouw je partnerpensioen op, of je nu wel of geen partner hebt.
Heb je als je met pensioen gaat geen partner, dan wordt het partnerpensioen omgezet in extra
ouderdomspensioen.

Op mijn UPO staan geen bedragen bij salaris en franchise? Hoe zit dat?
Als je volledig arbeidsongeschikt bent, dan krijg je geen salaris meer. Voor jou is een
pensioengrondslag arbeidsongeschikt deel vastgesteld. Deze pensioengrondslag is de basis
voor jouw pensioenopbouw.

Ik val onder de 100k-regeling. Hoe zit het dan met mijn UPO?
Door de belastingregels voor pensioenen bouw je bij ABN AMRO Pensioenfonds geen pensioen
op over jouw inkomen boven een bepaalde grens. Deze grens is in 2017 € 103.317.
Heb je een hoger inkomen en maak je gebruik van de netto pensioenregeling? Dan krijg je van
ABN AMRO Pensioenen een UPO voor het gedeelte van je pensioeninkomen boven € 103.317.
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