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Belangrijk: Deze gids bevat een aantal specifieke details die correct 
waren op het moment van opstellen dit document. De meest 
recente informatie kunt u vinden in de nieuwste versie van deze 
gids en andere documenten in de sectie “Geregeld voor u” van het 
deelnemersportaal van UnitedPensions onder “Uw Documenten”.

Deze samenvatting is met grote zorgvuldigheid samengesteld. De 
getoonde informatie is accuraat en conform de wet- en regelgeving op 
het moment waarop deze brochure is opgesteld. Wel is de informatie 
onderhevig aan veranderingen. Dit document is bedoeld als leidraad, 
we wijzen u erop uw beslissingen niet alleen op dit document te 
baseren. Niets in dit document moet geïnterpreteerd worden als 
juridisch, financieel, beleggings- of fiscaal advies. Als u dergelijk advies 
nodig heeft of niet zeker bent, raden wij u aan contact op te nemen met 
uw adviseur(s). Aan de teksten in dit document kunnen geen rechten 
worden ontleend. Uw toezegging en uw rechten zijn vastgelegd in de 
juridische documenten van uw pensioenregeling en van UnitedPensions 
(inclusief de Statuten, Toetredingsakte en Beheersovereenkomst), 
hierna “juridische documenten”. Als er enige inconsistentie bestaat 
tussen deze samenvatting en de juridische documenten, houd dan 
de juridische documenten aan. U kunt de juridische documenten 
downloaden in het deelnemersportaal onder MijnPensioen of opvragen 
bij UnitedPensions. De contactgegevens van UnitedPensions vindt u in 
deze brochure.



3

Inleiding 
We moeten er allemaal voor zorgen dat we een comfortabel en financieel 

stabiel inkomen hebben na onze pensionering. Dit betekent: geld opzij 

leggen tijdens uw dienstverband. Zo bouwt u een kapitaal op. Als u met 

pensioen gaat kunt u uit dit kapitaal een inkomen ontvangen. Dit is een fiscaal 

vriendelijke manier van sparen, omdat u over uw inleg geen belasting betaalt. 

Dit voordeel geldt ook voor uw pensioenregeling bij UnitedPensions.

Via uw werkgever neemt u deel aan een pensioenregeling bij UnitedPensions. 

In deze gids worden de verschillende onderdelen uitgelegd die van 

toepassing zijn voor uw pensioen bij UnitedPensions. Meer details over de 

premie-inleg – door uzelf en door uw werkgever – kunt u nalezen in de 

“Samenvatting Pensioenregeling”.

Wij raden u aan deze gids op een veilige plaats te bewaren, om  
deze op een later moment opnieuw te kunnen raadplegen, wanneer  
u vragen heeft.
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Overzicht 
Deze brochure behoort tot een reeks van drie documenten; (1) UnitedPensions: 
Samenvatting pensioenregeling, (2) UnitedPensions: Uw beleggingsgids en  
(3) United Pensions: Uw gids voor pensioen.

Deze drie documenten geven u de nodige informatie 
over uw pensioenregeling bij UnitedPensions. 
Uw pensioenregeling bij UnitedPensions is een 
pensioenregeling volgens het principe van een 
premieovereenkomst.

Als u deelneemt, wordt een rekening op uw naam geopend. 
U bouwt uw pensioen op doordat er maandelijks premie 
wordt gestort op uw rekening. Deze premie wordt door 
uzelf, voor zover van toepassing, en door uw werkgever 
betaald. In UnitedPensions: Samenvatting pensioenregeling 
en het pensioenreglement vindt u de precieze verdeling en 
hoogte van deze bijdragen. 

Bij UnitedPensions kunt u kiezen hoe uw premie-inleg 
wordt belegd. Door te beleggen kan uw kapitaal en 
daarmee uw pensioen groeien. Er zijn verschillende 
beleggingsmogelijkheden om uit te kiezen, afhankelijk 
van de mate waarin u zelf betrokken wilt zijn bij het 
beleggingsproces en het risico dat u wilt nemen. U hoeft 
geen beleggingsexpert te zijn, maar wij raden u wel aan om 
regelmatig uw opgebouwde kapitaal en beleggingen te 
bekijken, om vast te stellen of deze nog bij uw persoonlijke 
omstandigheden, tijdshorizon en risicobereidheid passen.

Als u met pensioen gaat, hebt u twee opties:

–  Aankopen van een levenslang gegarandeerd
pensioen bij een verzekeraar;

–  Aankopen van een variabele uitkering bij een
Nederlandse pensioenuitvoerder (doorbeleggen).

Wanneer u met pensioen gaat, koopt u met het 
opgebouwde kapitaal een levenslange pensioenuitkering 
aan. U ontvangt periodiek (meestal maandelijks) een 
pensioenuitkering. Er zijn twee soorten uitkeringen. Zo 
kunt u een levenslange gegarandeerde pensioenuitkering 
bij een verzekeraar aankopen. Deze uitkering is vast en 
gegarandeerd, maar zal nooit door middel van indexatie 
worden verhoogd om inflatie te corrigeren. Bij sommige 
verzekeraars is het mogelijk een uitkering met vaste stijging 
aan te kopen, maar dan is uw uitkering in het begin lager.

De tweede mogelijkheid is doorbeleggen bij een 
pensioenuitvoerder. De uitkering is variabel en wordt 
jaarlijks vastgesteld. Dit kan leiden tot een hogere uitkering 
dan de levenslange gegarandeerde vaste uitkering bij 
aanvang. Wel bestaat de kans dat uw uitkering wordt 
verlaagd, bijvoorbeeld bij tegenvallende rendementen. U 
kunt financieel advies inwinnen om te bepalen welke optie 
het beste bij u past.

De hoogte van uw inkomen bij pensionering is afhankelijk 
van diverse factoren, zoals de hoogte van de premie-inleg, 
het rendement op uw beleggingen, de leeftijd waarop u 
met pensioen gaat en het soort pensioenuitkering dat u 
kiest. Daarnaast spelen de levensverwachting en de hoogte 
van de marktrente op het moment dat u met pensioen gaat 
een grote rol.

U kunt uw pensioenrekening online regelen, dat betekent 
dat u kunt nakijken hoeveel inleg er is gestort en wat de 
huidige waarde van uw gespaarde pensioenkapitaal is. 
U kunt nauwlettend volgen hoe uw beleggingen zich 
ontwikkelen en zien hoeveel pensioen u naar verwachting 
ontvangt als u met pensioen gaat. 
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Waarom bij UnitedPensions 
sparen voor uw pensioen?

 d Iets meer sparen nu kan straks een groot
verschil maken! 
Hoe eerder u start, hoe beter. U bent nu toegetreden 
tot UnitedPensions en hebt hiermee een goede 
start gemaakt op weg naar uw pensioen. Het 
is belangrijk dat u er rekening mee houdt dat 
mensen tegenwoordig langer leven. Omdat er naar 
verwachting langer pensioen wordt uitbetaald, heeft 
u een hoger pensioenkapitaal nodig. Daarom kunt 
u – als dit in uw pensioenregeling mogelijk is – extra 
storten naast uw verplichte eigen bijdrage. Met deze 
toevoeging groeit uw pensioenkapitaal sneller en kunt 
u uw langetermijndoelen bereiken.

 d U spaart samen met uw werkgever
Hoeveel premie-inleg door uw werkgever wordt 
betaald en hoeveel u moet betalen aan eigen bijdrage 
is opgenomen in uw pensioenreglement.

 d U hoeft geen beleggingsexpert te zijn
Een van de waardevolste kenmerken van 
UnitedPensions is dat er gebruik gemaakt wordt van 
de hooggewaardeerde wereldwijde beleggingskennis 
van Aon. Aon selecteert de beste beheerders, monitort 
hen en stelt beleggingsfondsen samen die passend 
zijn voor verschillende soorten deelnemers, zodat u de 
mogelijkheid heeft een passende keuze te maken. Om 
te ontdekken wat voor type belegger u bent en wat uw 
mogelijkheden zijn, raadpleeg de UnitedPensions: uw 
beleggingsgids.

 d U staat er niet alleen voor
UnitedPensions biedt u een online planner, die u kan 
helpen inzicht te krijgen in uw financiële situatie. U 
kunt zien wat u kunt verwachten als u met pensioen 
gaat. Waar nodig kunt u gegevens aanvullen. Hierbij 
wordt niet alleen gekeken naar het pensioen dat u 
bij UnitedPensions heeft opgebouwd, maar ook naar 
het opgebouwde pensioen bij eerdere werkgevers, 
overige inkomsten en vermogen. Zo kunt u zich nu 
al op de juiste manier voorbereiden op uw pensioen. 
Het hoofdstuk “Hulp bij al uw vragen” van deze gids 
legt u uit hoe u deze tools kunt inzetten.

Vragen?

Als u vragen hebt of meer informatie nodig 
hebt, neem alstublieft contact op met het 
UnitedPensions Contact Center.

Een goede manier om op uw eigen tempo  
overzicht te krijgen is door in te loggen  
op https://mijnunitedpensions.nl.  
Uw inlognaam is opgenomen in de 
welkomstbrief die u ontvangen heeft in het 
welkomstpakket. Uw wachtwoord is apart 
toegezonden.

Als u hulp nodig heeft bij het inloggen, 
kunt u ons support team bellen op  
+31 (0) 20 583 10 50.
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Sparen voor uw pensioen

Premie-inleg

Alle details over de premie die door u en uw werkgever 
wordt betaald en ingelegd in uw pensioenregeling bij 
UnitedPensions zijn opgenomen in het pensioenreglement.

Kan ik meer betalen?

U kunt ervoor kiezen meer premie in te leggen mits uw 
pensioenregeling deze mogelijkheid biedt. Dit wordt 
bijsparen genoemd. Hoeveel u maximaal kunt bijsparen 
kunt u vinden op het deelnemersportaal en in het 
pensioenreglement.

U kunt uw keuze doorgeven via het deelnemersportaal 
of via het UnitedPensions Contact Centre.

Advies

Als u advies nodig heeft over uw persoonlijke situatie, dan 
kunt u contact opnemen met uw eigen financieel adviseur.

Wat zijn de belastingvoordelen? 

Uw eigen bijdrage wordt betaald vanuit uw bruto loon, 
waardoor over de hoogte van deze bijdrage geen 
loonbelasting wordt afgedragen.

Al uw pensioen en spaargeld bijeen

UnitedPensions geeft u de mogelijkheid al uw pensioenpotjes 
samen te bekijken. In de pensioenplanner van het 
deelnemersportaal kunt u de informatie van al uw (voormalige) 
pensioenregelingen en ander spaargeld bekijken. Alles 
is in één handig overzicht opgenomen. U kunt ook de 
pensioengegevens van uw partner toevoegen als u wilt.

In bepaalde gevallen kunt u uw opgebouwde pensioenen bij 
andere pensioenuitvoerders overdragen aan UnitedPensions. 
Dit is bijvoorbeeld mogelijk als u in dienst treedt en uw 
werkgever een pensioenregeling heeft bij UnitedPensions.

Als u dit wilt, dan wordt de waarde van uw opgebouwde 
pensioenen die u hebt overgedragen toegevoegd aan uw 
eigen pensioenrekening. 

Meer informatie kunt u vinden in het onderdeel Wijzigingen 
van het deelnemersportaal van UnitedPensions:  
mijnunitedpensions.nl of door contact te zoeken met 
het UnitedPensions Contact Centre (zie voor gegevens uw 
Samenvatting pensioenregeling). 

Het is niet altijd voordelig om uw pensioenen die zijn 
opgebouwd bij vorige werkgevers over te dragen. Wij 
adviseren u dan ook om hierover financieel advies in te 
winnen voordat u een definitief besluit neemt. 

Noch UnitedPensions, noch de werkgever (HR-afdeling) 
mogen financieel advies geven op basis van de Wet 
Financieel Toezicht (WFT).

Houd er rekening mee dat een financieel adviseur kosten in 
rekening brengt voor advies. Deze kosten moeten zij vooraf 
met u bespreken. 

In sommige gevallen heeft uw werkgever al een 
overeenkomst gesloten met een adviseur die u persoonlijk 
kan adviseren. Vraag uw werkgever om informatie.
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Het beleggen van uw premie-inleg 
UnitedPensions biedt u een reeks van zorgvuldig geselecteerde 

beleggingsmogelijkheden, die speciaal zijn ontworpen voor deelnemers aan de 

pensioenregelingen bij UnitedPensions.

UnitedPensions: uw beleggingsgids helpt u een keuze te maken die past bij uw 

persoonlijke omstandigheden, wat voor soort belegger u ook bent:

Regel het 
voor mij

Help mij bij 
het beleggen

Vrij beleggen

UnitedPensions: uw beleggingsgids geeft inzicht in de 
verschillende soorten beleggingsmogelijkheden die u worden 
geboden door UnitedPensions, passend bij de risicobereidheid 
van de deelnemers. Normaal gesproken kunt u kiezen uit een 
groot aantal fondsen om te sparen tot uw pensioendatum. In 
het deelnemersportaal kunt u zien welke beleggingen voor u 
beschikbaar zijn.

Om het gemakkelijker te maken voor u zijn er drie benaderingen 
ontworpen gebaseerd op de mate van betrokkenheid van u bij 
de keuzes rond uw beleggingen. Afhankelijk van uw keuze zijn er 
verschillende beleggingsmogelijkheden. 

Zien hoeveel er op uw 
pensioenrekening staat?

U kunt uw stortingen en de hoogte van uw 
pensioenkapitaal zien door in te loggen 
op de UnitedPensions deelnemersportaal:  
mijnunitedpensions.nl en ga dan naar Uw 
kapitaal nu Mijn Pensioen.
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LifeCycle beleggen

De doelstelling van beleggen door middel van 
LifeCycles is om enerzijds te profiteren van een sterke 
groei van uw kapitaal terwijl uw pensioendatum 
nog ver weg is. Anderzijds worden naarmate uw 
pensioendatum dichterbij komt, de beleggingen 
automatisch aangepast om zo de risico’s te verlagen. 

Als u geen keuze maakt, dan zal UnitedPensions 
uw premies beleggen in de standaard LifeCycle. 
Uw werkgever selecteert de standaard LifeCycle. 
Gewoonlijk komt het risicoprofiel van deze LifeCycle 
overeen met dat van de gemiddelde werknemer. 

Andere beleggingsfondsen

Als u uw eigen beleggingsfondsen wilt kiezen, 
dan kunt u dat doen uit de geselecteerde 
beleggingsfondsen die u worden aangeboden 
door UnitedPensions.

Meer informatie over alle beleggingsmogelijkheden 
vindt u in UnitedPensions: uw beleggingsgids en op 
het deelnemersportaal.

Factsheets van alle beleggingsfondsen zijn 
beschikbaar in het deelnemersportaal op   
mijnunitedpensions.nl.

UnitedPensions adviseert u de UnitedPensions: uw 
beleggingsgids te lezen en de website te bezoeken om 
uw mogelijkheden te ontdekken.

Beleggingskosten

Alleen de beleggingskosten kunnen ten laste worden 
gebracht van uw beleggingen. De administratiekosten 
en de premies voor de risicoverzekeringen worden 
separaat door uw werkgever betaald. De hoogte 
van de beleggingskosten zijn verschillend voor 
ieder beleggingsfonds. Meer informatie over de 
beleggingskosten kunt u lezen in UnitedPensions: 
uw beleggingsgids en op het UnitedPensions 
deelnemersportaal mijnunitedpensions.nl.

Waarschuwing voor beleggingen

Rendementen uit het verleden geven geen garantie 
voor de toekomst. De waarde van beleggingen en de 
rendementen kunnen lager of hoger zijn en zijn niet 
gegarandeerd. U zou minder terug kunnen krijgen 
dan u hebt ingelegd. 

Actuele informatie

De informatie over de beleggingsfondsen in 
UnitedPensions: Samenvatting Pensioenregeling en 
UnitedPensions: uw beleggingsgids is juist op het 
moment van waarop deze brochure is opgesteld, 
maar kan na verloop van tijd wijzigen. In de sectie 
“Geregeld voor u” van het deelnemersportaal van 
UnitedPensions op mijnunitedpensions.nl zijn de 
meest actuele versies te vinden van UnitedPensions: 
Samenvatting Pensioenregeling, UnitedPensions: 
uw Beleggingsgids en de factsheets van de 
beleggingsfondsen.
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Pensionering
UnitedPensions is ontworpen om flexibel te zijn. Deze flexibiliteit komt onder meer 

tot uiting in de opties die beschikbaar zijn bij pensionering. Afhankelijk van uw eigen 

unieke omstandigheden en uw pensioenregeling, kunt u kiezen wanneer en hoe u uw 

pensioenkapitaal inzet voor pensioen. Dit geeft u een pensioenstrategie die past bij uw eigen 

behoeften en levensstijl binnen de wettelijke mogelijkheden. UnitedPensions herinnert u eraan 

als het tijd is om over deze beslissingen te gaan nadenken. In dit hoofdstuk geven wij u alvast 

een overzicht van de keuzes die UnitedPensions op dit moment biedt.

Met pensioen gaan

De pensioenleeftijd in uw pensioenreglement is 
bepaald door uw werkgever. Vaak kunt u ervoor kiezen 
uw pensioen eerder of later te laten ingaan dan de 
standaardpensioenleeftijd in de pensioenregeling. 
Afhankelijk van hoe uw werkgever dit heeft geregeld 
en heeft vastgelegd in uw pensioenreglement, kunt 
u misschien met pensioen gaan vanaf 55 jaar. Als u 
een pensioenleeftijd in gedachten hebt, kunt u in het 
deelnemersportaal bij “Uw inkomen voor later” deze leeftijd 
invullen. Dan worden de gevolgen van de aanpassing op 
uw verwachte pensioenuitkering getoond.
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Keuzes na pensionering

Als u met pensioen gaat, kunt u het geld van uw pensioenkapitaal op verschillende manieren 
inzetten. Zo kunt u kiezen wat past bij u en (eventueel) uw gezin. Als u de pensioenleeftijd 
nadert, zal UnitedPensions u informeren over de mogelijkheden en u zo goed mogelijk 
ondersteunen bij uw beslissing.

De hoogte van het pensioen dat u zult ontvangen is afhankelijk van diverse factoren, 
waaronder de hoogte van uw pensioenkapitaal, hoe goed de beleggingen gerendeerd 
hebben, de leeftijd waarop u met pensioen wilt en de keuzes die u maakt rondom uw 
pensioen. Daarnaast spelen de levensverwachting en de marktrente op uw pensioendatum 
een grote rol voor de hoogte van het pensioen dat u gaat krijgen.

UnitedPensions biedt twee opties:

Vaste pensioenuitkering bij 
een Nederlandse verzekeraar

Variabele uitkering bij een Nederlandse 
pensioenaanbieder

Traditioneel moet u een vastgestelde, 
levenslange pensioenuitkering aankopen 
van uw gespaarde pensioenkapitaal. Bij 
een verzekeraar is zo’n pensioenuitkering 
gegarandeerd. Het is een vaststaand 
maandelijks bedrag. Door de lage 
marktrente en de toegenomen 
levensverwachting zal zo’n gegarandeerde 
pensioenuitkering relatief laag zijn. Het 
voordeel is dat uw pensioenuitkering niet 
kan worden verlaagd. Het nadeel is dat die 
niet wordt verhoogd door indexatie. Soms 
is het mogelijk om te starten met een lagere 
pensioenuitkering en deze jaarlijks met een 
vast percentage te laten stijgen.

Vanwege nieuwe wetgeving kunt u ervoor kiezen om uw pensioenkapitaal 
ook na uw pensionering te beleggen. Uw maandelijkse pensioenuitkering 
wordt dan jaarlijks vastgesteld. Dat bedrag kan per jaar variëren afhankelijk 
van uw beleggingsresultaten, de ontwikkeling van de marktrente en de 
levensverwachting. Naar verwachting zal uw pensioenuitkering hoger zijn 
dan in geval u kiest voor een gegarandeerd pensioen bij een verzekeraar. 
Er is echter geen garantie. Als bijvoorbeeld de beleggingsresultaten laag 
zijn, de marktrente daalt of de levensverwachting toeneemt, dan wordt 
het bedrag van de pensioenuitkering verlaagd. 

Als actieve deelnemer aan de pensioenregeling bij UnitedPensions kunt 
u tien jaar voor uw pensioenleeftijd aangeven welke van deze twee 
mogelijkheden u denkt te gaan kiezen. Uw beleggingskeuze in de 
LifeCycle zal daarop worden aangepast. Als u aangeeft een voorkeur 
te hebben voor optie 1, dan gaat u beleggen volgens de LifeCycle 
Gebalanceerd. Bij een voorkeur voor optie 2 gaat u beleggen volgens 
de LifeCycle Dynamisch. In de LifeCycle hangt de mix van het soort 
investeringen af van uw leeftijd. Hoe dichter u bij de pensioenleeftijd 
komt, hoe hoger het percentage beleggingen met minder risico in uw 
beleggingsportefeuille.
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Hoe maak ik een keuze?

In de sectie “Uw inkomen voor later” in het 
deelnemersportaal kunt u bekijken hoeveel 
pensioen u later naar verwachting ontvangt en kunt 
u zien welk effect bepaalde keuzes hebben. 

Daarnaast sturen wij u informatie over de keuzes bij 
pensionering als u uw pensioendatum nadert. Op 
het deelnemersportaal kunt u ook meer lezen over 
de mogelijkheden. 

Bedenk dat alle opties onderhevig zijn aan 
inkomstenbelasting.

Wij adviseren u financieel advies in te winnen 
voordat u een definitieve beslissing neemt.

AOW (staatspensioen)

Als u in Nederland heeft gewoond en gewerkt, 
heeft u recht op AOW. De AOW wordt uitgekeerd 
vanaf de AOW-leeftijd, ook als u in een ander land 
woont. Ieder jaar voorafgaand aan uw AOW-leeftijd 
bouwt u 2% AOW op over een periode van 50 jaar.

Door een wetswijziging wordt de AOW-leeftijd 
geleidelijk verhoogd de komende jaren. Dit 
betekent dat u de AOW op latere leeftijd krijgt dan 
u eerst verwachtte. Het is belangrijk om bewust te 
zijn van deze veranderingen, zodat u niet plotseling 
hiermee wordt geconfronteerd. 
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Beëindiging en verlof 

Uitdiensttreding

Als u niet langer werkzaam bent bij uw 
werkgever, dan stopt uw pensioenopbouw 
bij UnitedPensions. U heeft dan in zijn 
algemeenheid twee mogelijkheden:

1. U kunt het opgebouwde pensioenkapitaal
bij UnitedPensions laten staan en gebruiken
om een uitkering aan te kopen als u met
pensioen gaat. Uw pensioenkapitaal
blijft belegd en levert ook na uw vertrek
rendement op, tot het moment van
pensionering. Er worden geen extra kosten
in rekening gebracht.

2. Uw kunt uw pensioenkapitaal overdragen
op ieder moment na uw uitdiensttreding
naar de pensioenregeling van uw nieuwe
werkgever. Als u dit wilt, kunt u dit via uw
nieuwe werkgever regelen.

Meer details zijn te vinden in uw 
pensioenreglement.

Ziekte of arbeidsongeschiktheid

Als u niet meer in staat bent te werken door 
langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid, 
blijft u in beginsel nog twee jaar in dienst.  
Na die periode kan uw dienstverband worden 
beëindigd. Uw pensioenregeling – zowel 
voor wat betreft de premie-inleg als de 
risicodekking – wordt voortgezet tot uw 
pensioendatum of revalidatie voor het deel  
dat u arbeidsongeschikt bent zonder 
bijkomende kosten.

Tijdelijk afwezig van uw werk

Zolang u loon ontvangt van uw werkgever, 
blijft u meedoen aan de pensioenregeling. 
De premie-inleg en risicodekking zijn dan 
gebaseerd op het niveau van het loon dat u 
ontvangt. Als uw pensioengevend salaris om 
welke reden dan ook wordt verlaagd, dan 
wordt uw premie-inleg ook minder.

Zwangerschaps- en ouderschapsverlof

Als u wilt weten wat de gevolgen zijn 
voor uw pensioen als u zwangerschaps- of 
ouderschapsverlof opneemt, dan kunt u het 
beste contact opnemen met de HR-afdeling 
van uw werkgever.
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Overlijden en scheiden

Overlijden voor uw pensioendatum 

Er is een verschil in de hoogte van de uitkering 
bij overlijden tijdens een actief dienstverband 
en overlijden voor pensioeningang maar nadat 
u uit dienst bent gegaan bij uw werkgever. 
In het geval van overlijden tijdens een actief 
dienstverband wordt een levenslange uitkering 
toegekend aan de partner van de werknemer 
conform het pensioenreglement. Bovendien 
wordt een tijdelijke uitkering betaald aan de 
kinderen tot 18 of 21 jaar en in geval van studie 
of arbeidsongeschiktheid tot 27 jaar. Ook dit is 
conform het pensioenreglement.

Als u uit dienst treedt bij uw werkgever, kunt 
u ervoor kiezen uw pensioenkapitaal over 
te dragen naar de pensioenregeling van uw 
nieuwe werkgever. Als u het pensioenkapitaal 
laat staan, worden de risicoverzekeringen 
beëindigd. U hebt de keus om een deel van 
uw pensioenkapitaal al dan niet aan te wenden 
om een partner- en wezenpensioen in te 
kopen voor het geval u vóór pensionering 
komt te overlijden.

Overlijden tijdens uw pensioen

Als u overlijdt tijdens uw pensioen, is het 
afhankelijk van de keuze die u hebt gemaakt 
op het moment van pensionering of er 
een partner- of wezenpensioen is voor uw 
nabestaanden.

Uw pensioenuitvoerder kan u voorzien van alle 
informatie hierover. Als u met pensioen gaat, 
moet u ervoor zorgen dat u een keuze maakt 
die bij u en uw gezinssituatie past.

Scheiding

Scheiding of beëindiging van uw 
(geregistreerd) partnerschap heeft gevolgen 
voor uw pensioenregeling. Als u een opgave 
nodig hebt, of meer informatie wenst over 
wat er met uw pensioen gebeurt in deze 
situatie, dan kunt u contact opnemen met het 
UnitedPensions Contact Centre.
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Hulp bij al uw vragen
UnitedPensions biedt u uitgebreide ondersteuning, informatie, uitleg en handvatten om u te 

helpen het maximale uit uw pensioenkapitaal te halen. Wanneer u begint met storten, terwijl 

uw carrière zich ontwikkelt en als u met pensioen gaat. Het UnitedPensions deelnemersportaal 

is een krachtig middel dat u 24/7 kunt gebruiken om antwoord op uw vragen te krijgen.  

Enkele tips voor het gebruik van het deelnemersportaal:

Hoe vind ik het deelnemersportaal?

De website waarop u het deelnemersportaal vindt, is mijnunitedpensions.nl. 
Uw inlognaam is vermeld in de welkomstbrief die u hebt ontvangen met het  
welkomstpakket. Uw wachtwoord is apart toegezonden.

Informatie over uw 
pensioenkapitaal, inleg en 
beleggingskeuzes 

Hulp bij het plannen van uw 
financiële toekomst 

Inzicht in de hoogte van uw 
verwachte pensioen 

Wat heeft u nodig?

Uw kapitaal nu geeft u direct inzicht in de 
hoogte van uw pensioenkapitaal op dit 
moment.

U kunt zien in welke beleggingsfondsen uw 
inleg is geïnvesteerd. Als u uw beleggingen 
wilt wijzigen, dan kan dat meteen online.

Gebruik “Uw inkomen voor later” op het 
deelnemersportaal – een interactieve tool voor 
de planning van uw pensioen. U kunt zien hoe 
uw pensioenkapitaal zich na uw pensionering 
vertaalt in een inkomen. U kunt deze 
eenvoudige tool gebruiken om verschillende 
pensioen- en spaarmogelijkheden te bekijken..

Bij het plannen van uw financiële toekomst zijn 
twee onderdelen van het deelnemersportaal 
met name interessant:

• Binnenkort met pensioen: Laat u de
opties zien die beschikbaar zijn om uw
pensioenkapitaal aan te wenden op uw
pensioendatum.

• Uw inkomen voor later: Gebruik deze
eenvoudige tool om te ontdekken wat het
effect is op uw pensioenuitkering van de
verschillende beschikbare opties.

Uw pensioenen samenbrengen 
bij één uitvoerder

Via de sectie “Wijzigingen” van het 
deelnemersportaal kunt u de overdracht van 
uw pensioen dat u bij eerdere werkgevers 
hebt opgebouwd regelen. Ook vindt u 
hier informatie om te beslissen of dit de 
juiste keuze is voor u en waar u hulp en 
ondersteuning kunt vinden.
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Nuttige 
contactgegevens 

De helpdesk

De contactgegevens van het UnitedPensions 
Contact Centre, uw helpdesk, staan in het 
pensioenreglement.

Supportteam deelnemersportaal

Als u problemen hebt met inloggen op het 
deelnemersportaal, dan kunt u bellen met het 
supportteam op  +31 (0) 20 583 10 50  
of een email sturen aan  
updc.masterfund@inadmin.nl 

Pensioenregister

Alle pensioenen die u hebt opgebouwd – 
op enkele specifieke uitzonderingen na 
– moeten worden geregistreerd in het
Pensioenregister. Deze informatie is te 
vinden mijnunitedpensions.nl

U kunt al uw opgebouwde pensioenen  
dus vinden op één plaats. Inloggen kan 
met uw DigiD.



De waarde van beleggingen en de voortvloeiende uitkeringen kunnen lager of 
hoger worden en zijn niet gegarandeerd. U zou minder terug kunnen krijgen 
dan u heeft ingelegd. Rendementen uit het verleden geven geen garanties 
voor de toekomst. Valutakoersen kunnen van invloed zijn op de hoogte van de 
beleggingswaarde.

Niets in dit document dient opgevat te worden als een leidende uitspraak over 
wetgeving op een specifiek onderdeel of in een specifieke kwestie. Er is geen 
sprake van financieel advies en er moeten geen stappen ondernomen worden 
op basis van alleen dit document. Als u niet zeker bent, adviseren wij u financieel 
advies in te winnen.

Wilt u meer weten?
Meer informatie kunt u vinden op het 
deelnemersportaal https://mijnunitedpensions.nl 

Ter bescherming van alle betrokkenen nemen we normaal gesproken telefoongesprekken op.

Belastingvermindering is afhankelijk van de wetgeving en kan dus veranderen.

UnitedPensions, een OFP (Organisme voor de Financiering van Pensioenen), is een 
instelling voor bedrijfspensioenvoorziening gereguleerd door de FSMA (Financial Securities 
and Markets Authority) in België. Geregistreerd nummer: 50.609. Statutaire zetel van 
UnitedPensions is Telecomlaan 5, 1831 Diegem, België. Aon Hewitt Risk & Financial 
Management B.V. is geautoriseerd en gereguleerd door De Nederlandsche Bank (DNB) en 
Autoriteit voor Financiële Markten (AFM) in Nederland. Geregistreerd nummer: 851621041. 
Geregistreerd kantoor voor Aon Hewitt Risk & Financial Management B.V. is Postbus 
1186, 3000 BD Rotterdam, Admiraliteitskade 62, 3063 ED Rotterdam, Nederland. Hewitt 
Risk Management Services Limited is geautoriseerd en gereguleerd door de Financial 
Conduct Authority (FCA) in het Verenigd Koninkrijk. Geregistreerd in Engeland en Wales. 
Geregistreerd nummer: 5913159. Geregistreerd kantoor voor Hewitt Risk Management 
Services Limited is The Aon Centre, het Leadenhall-gebouw, 122 Leadenhall Street,  
Londen, EC3 4AN, VK.


