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Toelichting Uniform Pensioenoverzicht MUP/MSP 
 

In deze toelichting krijg je uitleg over je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van 

Mars Pensioenfonds (MPF). 

 

In het Uniform Pensioenoverzicht 

Lees je … 

 wat je tot nu toe hebt opgebouwd; 

 wat je kunt verwachten als je arbeidsongeschikt raakt; 

 wat je eventuele partner krijgt als je overlijdt; 

 wat je eventuele kinderen krijgen als je overlijdt. 

 hoeveel premie er is betaald in 2018.  

 

Twee UPO’s, twee toelichtingen 

Jij bouwt pensioenkapitaal op in de MUP/MSP-regeling. Je krijgt standaard twee UPO’s: 

één over de MUP-regeling en één over de MSP-regeling. Bij ieder UPO hebben we een 

aparte toelichting gemaakt: 

 Toelichting MUP-UPO 

 Toelichting MSP-UPO 

 

Pensioendashboard 

Met het Pensioendashboard krijg je inzicht in jouw financiële situatie op je pensioendatum. 

Je ziet er hoeveel je ontvangt aan pensioen en AOW, maar ook wat je ongeveer gaat 

uitgeven. Zo kun je nagaan of je voldoende overhoudt en of je in actie moet komen voor 

je pensioen. In het Pensioendashboard kun je ook bekijken wat jouw pensioenkeuzes 

betekenen voor je pensioen. 

 

Ben je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Dan kun je niet in het pensioendashboard.  

 

Toelichting MUP-UPO 
 

Je persoonlijke gegevens 

 

 

Wij berekenen je pensioenkapitaal met de gegevens die wij van je 

hebben. Kloppen ze niet? Geef dit dan door aan de Pensioendesk. 

 

Je partner 

Als je een partner hebt, kan hij of zij een partnerpensioen krijgen van 

MPF als je overlijdt. Daarom staan er gegevens van de partner in het 

UPO. Staat er niets, dan heb je volgens onze gegevens geen partner.  

 

Ben je getrouwd of zijn jullie geregistreerd partners? Dan krijgen wij de 

gegevens van je partner van de gemeente waarin je woont. In dat geval 

staan de gegevens van je partner in het UPO. Woon je samen en heb je 

dit doorgegeven aan MPF? Dan staat je partner ook in het UPO. 

 

Woon je samen, maar heb je dit nog niet doorgegeven aan MPF? Of 

woon je in het buitenland en krijg je een partner? Meld je partner dan 

aan bij MPF. In deze situaties krijgen wij de gegevens van je partner 

namelijk niet automatisch. Meld je partner aan met het formulier 

Partner aanmelden. 

 

 

  

https://www.marspensioen.nl/ik-en-mijn-pensioen/pensioendashboard
https://www.marspensioen.nl/contact
https://www.marspensioen.nl/algemene-informatie/downloads
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Je salaris dat meetelt voor je pensioen 

Dit is het deel van je bruto jaarsalaris dat meetelt om 

de pensioenpremie te bepalen.  

 

Je bouwt pensioenkapitaal op over een pensioengevend salaris van maximaal 

€ 107.593 (bedrag 2019). Verdien je meer? Dan bouw je over dit hogere 

salaris geen pensioenkapitaal op bij MPF.  

 

In het UPO staat het pensioengevend salaris bij een volledig dienstverband. 

Werk je gedeeltelijk? Dan bouw je pensioenkapitaal op over het deel dat je 

werkt. 

 

Meer weten? 

 

Grondslag risicodekking 

Dit is de grondslag waarover de risicodekking voor het partnerpensioen wordt 

berekend.  

 

Je bouwt geen pensioenkapitaal op over (franchise) 

Over een deel van je pensioengevend salaris bouw je geen pensioenkapitaal 

op. Dit noemen we de franchise. Je krijgt straks namelijk ook een AOW-

uitkering van de overheid. Daarom is het niet nodig om over je hele 

pensioengevend salaris pensioenkapitaal op te bouwen. MPF bepaalt elk jaar 

opnieuw hoe hoog de franchise is. In 2019 is dit € 14.383. 

 

Meer weten? 

   

Salaris waarover je wel pensioenkapitaal opbouwt 

(pensioengrondslag) 

Dit is je pensioengevend salaris (tot maximaal € 107.593 in 2019) min de 

franchise (€ 14.383 in 2019). Het salaris waarover je pensioenkapitaal 

opbouwt, noemen we ook wel de pensioengrondslag. Van deze 

pensioengrondslag wordt een percentage als premie voor je pensioenkapitaal 

gestort. 

 

Meer weten? 

 

Percentage dat je werkt in verhouding tot een volledig dienstverband 

Dit percentage geeft aan hoeveel je werkt. Bij de opbouw van je 

pensioenkapitaal houden we daar rekening mee. Werk je 20 uur per week en 

is een volledige baan 40 uur? Dan is je deeltijdpercentage 50%. De opbouw 

van je pensioenkapitaal is dan ook 50% van wat de opbouw zou zijn als je 

volledig werkte. 

 

Beschikbare premie als percentage van de pensioengrondslag 

Dit is een leeftijdsafhankelijk, vast percentage van jouw pensioengrondslag. 

Het percentage wordt automatisch aangepast aan jouw leeftijd. 

 

M eer weten? 

 

Beschikbare premie per jaar 

Dit is het totale bedrag dat in een jaar als premie wordt betaald voor de MUP-

regeling. Mars betaalt de MUP-premie voor jou, jij betaalt niets. 

   

  

http://www.marspensioen.nl/mijn-pensioenregeling
https://www.marspensioen.nl/mijn-pensioenregeling
https://www.marspensioen.nl/mijn-pensioenregeling
https://www.marspensioen.nl/mijn-pensioenregeling/over-het-medewerkers-uittredings-plan-mup
https://www.marspensioen.nl/mijn-pensioenregeling/over-het-medewerkers-uittredings-plan-mup
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Welk pensioen kun je verwachten? 

 

Wat krijg je als je met pensioen gaat? 

In het UPO staat hoeveel pensioenkapitaal je hebt opgebouwd tot en met 1 

januari 2019 en hoeveel pensioen je hiermee kunt inkopen op jouw 

pensioendatum. Ook het pensioenkapitaal dat je nog op kunt bouwen, is te 

zien op je UPO. 

 

Jouw totale pensioenkapitaal om pensioen mee in te kopen, bestaat uit het 

kapitaal uit de MUP-regeling en het kapitaal uit de MSP-regeling. Met het 

pensioenkapitaal uit de MUP-regeling koop je pensioen in bij MPF of een 

verzekeraar.  

 

Meer weten? 

 

Je krijgt later AOW van de overheid 

De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog. De precieze datum waarop je 

AOW krijgt, hangt af van je geboortedatum. Kijk voor meer informatie op 

www.svb.nl. 

  

In het Pensioendashboard vind je jouw pensioenbedragen inclusief AOW.  

 

Je kunt je pensioen zelf afstemmen op je eigen situatie 

Je ontvangt je pensioen als je 68 jaar wordt. Dit is standaard. Maar je hebt in 

onze pensioenregeling ook andere keuzes. Je kunt: 

 

 eerder of later met pensioen gaan; 

 gedeeltelijk met pensioen gaan; 

 wel of geen partnerpensioen inkopen. Koop je geen partnerpensioen in, 

dan krijgt je partner niets als jij overlijdt. Je krijgt zelf een hoger 

pensioen.  

 

Jouw keuzes hebben gevolgen voor de hoogte van je pensioen. Wil je weten 

welke dat zijn? Ga dan naar het Pensioendashboard. 

 

Bij scheiding 

Als je gescheiden bent, heb je misschien met je ex-partner afspraken 

gemaakt over de verdeling van je pensioenkapitaal. Heeft één van jullie deze 

verdeling aan ons doorgegeven en hebben wij dit bevestigd? Dan betalen wij 

het pensioen aan je ex-partner uit als je met pensioen gaat.  

 

In het bedrag bij ‘Wat krijg je als je met pensioen gaat?’ hebben wij 

gedeeltelijk rekening gehouden met de gevolgen van een eventuele 

scheiding. Het gaat dan om het deel dat je ex-partner krijgt als jij 

overlijdt (het bijzonder partnerpensioen). Het bedrag voor het 

bijzonder partnerpensioen is afgetrokken van het bedrag in het UPO. 

 

Over de rest van het pensioenkapitaal dat je hebt opgebouwd, kun je 

met je ex-partner een verdeling hebben afgesproken. Hiermee hebben 

we in het UPO geen rekening gehouden. Je krijgt dus minder dan in 

het UPO staat. In de bedragen in het Pensioendashboard is wel 

rekening gehouden met je scheiding. Kijk hier als je wilt weten 

hoeveel pensioen je krijgt. 

 

 Meer weten? 

 

http://www.marspensioen.nl/vastofvariabel
http://www.svb.nl/
https://www.marspensioen.nl/ik-en-mijn-pensioen/pensioendashboard
https://www.marspensioen.nl/ik-en-mijn-pensioen/pensioendashboard
https://www.marspensioen.nl/ik-en-mijn-pensioen/pensioendashboard
https://www.marspensioen.nl/algemene-informatie/veranderingen-je-leven/als-je-gaat-scheiden-uit-elkaar-gaat


 

4 
 

Wat krijgen je partner en kinderen als je 

overlijdt? 

 

Je eventuele partner en kinderen hebben onder voorwaarden recht op een 

pensioen als je overlijdt. Er zijn drie situaties mogelijk. 

 

Let op: Ben je gescheiden? Dan is een deel van je pensioen naar je ex-

partner gegaan. Hiermee is rekening gehouden in de bedragen voor je 

huidige partner. 

 

1. Wat krijgen je partner en kinderen als je overlijdt voor je 

pensioendatum? 

Overlijd je voor je pensioendatum en werk je op dat moment nog bij Mars? 

Dan krijgen je eventuele partner en kinderen een pensioen. Je vindt de 

bedragen op je pensioenoverzicht. We berekenen de bedragen alsof je tot je 

pensioendatum bij Mars was blijven werken.  

 

2. Wat krijgen je partner en kinderen als je overlijdt na je 

pensioendatum? 

Blijf je tot je pensioendatum werken bij Mars en overlijd je daarna? Dan krijgt 

je eventuele partner een pensioen als je een partnerpensioen hebt 

aangekocht op jouw pensioendatum. Je vindt de bedragen op je 

pensioenoverzicht.  

 

Deze keuze heb je nog niet gemaakt. Daarom gaan we in het UPO uit van de 

standaardsituatie, alsof je hebt gekozen voor een partnerpensioen van 70% 

van jouw ouderdomspensioen. Maak je een andere keuze, dan krijgt je 

partner uiteraard ook een andere uitkering.  

 

Heb je kinderen? Zij krijgen een wezenpensioen. Dit is 14% van het pensioen 

dat jij zelf ontvangt op het moment van overlijden. 

 

Houd er verder rekening mee dat de bedragen zijn berekend met de tarieven 

en de rentestand van nu. Deze kunnen veranderen, hierdoor kan het 

pensioen voor je partner en kinderen ook anders zijn. 

 

3. Wat krijgen je partner en kinderen als je niet meer bij Mars werkt? 

Ga je dit jaar uit dienst bij Mars en overlijd je? Dan krijgen je eventuele 

partner en kinderen een pensioen. Je vindt de bedragen op je 

pensioenoverzicht. We gaan er hierbij vanuit dat je nu uit dienst gaat.  

 

Houd er rekening mee dat de bedragen zijn berekend met de tarieven en de 

rentestand van nu. Deze kunnen veranderen, hierdoor kan het pensioen voor 

je partner en kinderen ook anders zijn. 
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Wie is partner? 

Je partner is degene met wie je getrouwd bent of een 

geregistreerd partnerschap hebt. Woon je ongetrouwd samen? Dan gelden er 

meerdere voorwaarden voor een partnerpensioen. Zo krijgt je partner alleen 

een partnerpensioen als je vóór je pensioendatum (en minimaal 6 maanden 

vóór je overlijden) een samenlevingsovereenkomst bent aangegaan.  

 

Wanneer zijn jouw kinderen verzekerd? 

Het wezenpensioen is er voor kinderen die jonger zijn dan 18 jaar. Kinderen 

die 18 jaar of ouder zijn, krijgen tot hun 27e een wezenpensioen als ze 

volledig studeren of arbeidsongeschikt zijn. 

 

Meer weten? 

 

Wat krijg je als je arbeidsongeschikt wordt? 

Raak je arbeidsongeschikt? Dan houd je het pensioenkapitaal dat je al hebt 

opgebouwd. Bovendien blijf je onder voorwaarden nog steeds 

pensioenkapitaal bij ons opbouwen zolang je arbeidsongeschikt bent. 

 

Als je een WIA-uitkering van de overheid ontvangt, krijg je misschien een 

arbeidsongeschiktheidspensioen van MPF. Voorwaarde is dat je 

pensioengevend salaris hoger is dan de WIA-uitkeringsgrens. 

 

Het arbeidsongeschiktheidspensioen is maximaal 75% van je pensioengevend 

salaris boven de WIA-uitkeringsgrens. Dit is het geval als je volledig (80% of 

meer) en blijvend arbeidsongeschikt raakt. Raak je gedeeltelijk 

arbeidsongeschikt (minimaal 35%), dan ontvang je een gedeeltelijk 

arbeidsongeschiktheidspensioen. 

 

Meer weten? 

 

Waardeoverdracht 

Heb je ons gevraagd het pensioen dat je elders hebt opgebouwd over te 

dragen naar MPF? En heb je een bevestiging van ons gekregen? Dan is je 

oude pensioen al opgeteld bij je pensioenkapitaal bij MPF. Dit staat dus ook in 

het UPO. 

 

Hoe zeker is je pensioen? 

 

De hoogte van je pensioen staat niet vast 

Jouw pensioenregeling is een beschikbare-premieregeling. Met de premie 

wordt belegd en zo bouw je een pensioenkapitaal op. Met dit kapitaal koop je 

later een pensioen in. Hoeveel pensioen je later kunt inkopen, hangt af van 

de rendementen op de beleggingen. Maar ook van de tarieven die gelden op 

het moment dat je pensioen inkoopt en wáár je jouw pensioen inkoopt. Dit 

kan bij MPF. Je kunt er ook voor kiezen je pensioen in te kopen bij een 

externe partij, zoals een verzekeraar. Dan gelden de inkooptarieven van die 

partij. 

 

Tot slot is de hoogte afhankelijk van jouw pensioenkeuzes: stel dat je eerder 

met pensioen gaat, dan is je pensioen waarschijnlijk lager dan wanneer je op 

je 68e met pensioen gaat. 

  

https://www.marspensioen.nl/mijn-pensioenregeling/pensioen-voor-je-partner-en-kinderen
https://www.marspensioen.nl/mijn-pensioenregeling/pensioen-voor-je-partner-en-kinderen
https://www.marspensioen.nl/algemeen/veranderingen-je-leven/als-je-arbeidsongeschikt-wordt
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Verhoging pensioen 

Als je met pensioen bent, wil je waarschijnlijk evenveel kunnen kopen als nu. 

Of dit kan, kunnen we nu nog niet zeggen. Je kunt je pensioen uit het MUP 

namelijk inkopen bij MPF of bij een externe partij, zoals een verzekeraar. Kies 

je voor MPF, dan gelden de toeslagregels van MPF en kan je pensioen omhoog 

gaan. Koop je je pensioen in bij een externe partij, zoals een verzekeraar, 

dan gelden de regels van die partij. Daarnaast maakt het ook uit of je kiest 

voor een vast (stabiel) of variabel pensioen. 

 

Lees meer 

 

 

Pensioenaangroei factor A in 2018 (voor je belastingaangifte)  

De factor A heb je nodig als je wilt weten hoeveel (pensioen)lijfrente-inleg je 

mag aftrekken bij je belastingaangifte over 2019. Heb je nog andere UPO’s 

gekregen van een ander pensioenfonds of een verzekeraar? Tel dan alle 

bedragen van je factor A bij elkaar op. Wil je weten hoeveel geld je zelf 

belastingvrij mag sparen voor later? Je berekent dit precies met de 

‘Rekenhulp lijfrentepremie’ op www.belastingdienst.nl. 

 

Heb je vragen? 

Neem dan contact met ons op. Op www.marspensioen.nl kun je ook terecht 

voor meer informatie. Mars Pensioenfonds is bereikbaar via 

pensioendesk@marspensioen.nl en op telefoonnummer 0800 02 02 156. 

 

  

https://www.marspensioen.nl/mijn-pensioenregeling/toeslagregeling
http://www.belastingdienst.nl/
http://www.marspensioen.nl/
file:///C:/Users/lamsma.ec/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/L52G5UU1/pensioendesk@marspensioen.nl
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Toelichting MSP-UPO 
 

Je persoonlijke gegevens 

 

 

Wij berekenen je pensioenkapitaal met de gegevens die wij van je 

hebben. Kloppen ze niet? Geef dit dan door aan de Pensioendesk. 

 

Je partner 

Als je een partner hebt, kan hij of zij een partnerpensioen krijgen van 

MPF als je overlijdt. Daarom staan er gegevens van de partner in het 

UPO. Staat er niets, dan heb je volgens onze gegevens geen partner.  

 

Ben je getrouwd of zijn jullie geregistreerd partners? Dan krijgen wij de 

gegevens van je partner van de gemeente waarin je woont. In dat geval 

staan de gegevens van je partner in het UPO. Woon je samen en heb je 

dit doorgegeven aan MPF? Dan staat je partner ook in het UPO. 

 

Woon je samen, maar heb je dit nog niet doorgegeven aan MPF? Of 

woon je in het buitenland en krijg je een partner? Meld je partner dan 

aan bij MPF. In deze situaties krijgen wij de gegevens van je partner 

namelijk niet automatisch. Meld je partner aan met het formulier 

Partner aanmelden. 

 

Je salaris dat meetelt voor je pensioenregeling 

Dit is het deel van je bruto jaarsalaris dat meetelt om de pensioenpremie te 

bepalen. 

 

Je bouwt pensioenkapitaal op over een pensioengevend salaris van maximaal 

€ 107.593 (bedrag 2019). Verdien je meer? Dan bouw je over dit hogere 

salaris geen pensioenkapitaal op bij MPF.  

 

In het UPO staat het pensioengevend salaris bij een volledig dienstverband. 

Werk je gedeeltelijk? Dan bouw je pensioenkapitaal op over het deel dat je 

werkt. 

 

Meer weten? 

 

Je bouwt geen pensioen op over (franchise) 

Over een deel van je pensioengevend salaris bouw je geen pensioenkapitaal 

op. Dit noemen we de franchise. Je krijgt straks namelijk ook een AOW-

uitkering van de overheid. Daarom is het niet nodig om over je hele 

pensioengevend salaris pensioenkapitaal op te bouwen. MPF bepaalt elk jaar 

opnieuw hoe hoog de franchise is. In 2019 is dit € 14.383. 

 

Meer weten? 

   

Salaris waarover je wel pensioen opbouwt (pensioengrondslag) 

Dit is je pensioengevend salaris (tot maximaal € 107.593 in 2019) min de 

franchise (€ 14.383 in 2019). Het salaris waarover je pensioenkapitaal 

opbouwt, noemen we ook wel de pensioengrondslag. Van deze 

pensioengrondslag wordt een percentage als premie voor je pensioenkapitaal 

gestort. 

 

Meer weten? 

 

https://www.marspensioen.nl/contact
https://www.marspensioen.nl/algemene-informatie/downloads
http://www.marspensioen.nl/mijn-pensioenregeling
https://www.marspensioen.nl/mijn-pensioenregeling
https://www.marspensioen.nl/mijn-pensioenregeling
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Percentage dat je werkt in verhouding tot een 

volledig dienstverband  

Dit percentage geeft aan hoeveel je werkt. Bij de opbouw van je 

pensioenkapitaal houden we daar rekening mee. Werk je 20 uur per week en 

is een volledige baan 40 uur? Dan is je deeltijdpercentage 50%. Je 

pensioenopbouw is dan ook 50% van wat de opbouw zou zijn als je volledig 

werkte. 

 

Beschikbare premie als percentage van de pensioengrondslag 

Dit percentage is een optelsom van drie percentages: 

1. De verplichte premie die je betaalt voor het MSP. Dit is 3,9% van je 

pensioengrondslag. Deze premie betaal je zelf. 

2. Een vrijwillige premie als je extra pensioenkapitaal wilt opbouwen. De 

hoogte van de maximale vrijwillige premie is afhankelijk van je 

leeftijd. Deze premie betaal je zelf. 

3. Een aanvullende werkgeverspremie. Deze werkgeverspremie is 

hetzelfde als de vrijwillige premie. Mars betaalt deze premie voor jou.  

 

Beschikbare premie per jaar 

Dit is het totale bedrag dat in een jaar als premie wordt betaald voor de MSP-

regeling: 

1. de verplichte premie;  

2. een vrijwillige premie; 

3. een aanvullende premie. 

   

Meer weten? 

 

Welk pensioen kun je verwachten? 

 

Wat krijg je als je met pensioen gaat? 

In het UPO staat hoeveel pensioenkapitaal je hebt opgebouwd tot en met  

1 januari 2019 en hoeveel pensioen je hiermee kunt inkopen op jouw 

pensioendatum. Ook het pensioenkapitaal dat je nog op kunt bouwen, is te 

zien op je UPO. 

 

Jouw totale pensioenkapitaal om pensioen mee in te kopen, bestaat uit het 

kapitaal uit de MUP-regeling en het kapitaal uit de MSP-regeling. Met het 

pensioenkapitaal uit de MSP-regeling koop je pensioen in bij een externe 

partij. 

 

Je krijgt later AOW van de overheid 

De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog. De precieze datum waarop je 

AOW krijgt, hangt af van je geboortedatum. Kijk voor meer informatie op 

www.svb.nl. 

  

In het Pensioendashboard vind je jouw pensioenbedragen inclusief AOW.  

 

Je kunt je pensioen zelf afstemmen op je eigen situatie 

Je ontvangt je pensioen als je 68 jaar wordt. Dit is standaard. Maar je hebt 

ook andere keuzes. Je kunt: 

 

 eerder of later met pensioen gaan; 

 gedeeltelijk met pensioen gaan. 

 

Mogelijk heb je nog andere keuzes. Deze zijn afhankelijk van de partij 

waarmee je van je MSP-kapitaal een pensioen inkoopt. Met het MSP-kapitaal 

https://www.marspensioen.nl/mijn-pensioenregeling/over-het-medewerkers-selectie-plan-msp
http://www.svb.nl/
https://www.marspensioen.nl/ik-en-mijn-pensioen/pensioendashboard
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kun je geen pensioen bij MPF inkopen.  

 

Jouw keuzes hebben gevolgen voor de hoogte van je pensioen. Wil je weten 

welke dat zijn? Ga dan naar het Pensioendashboard. 

 

Vast of variabel pensioen? 

Met het pensioenkapitaal dat je opbouwt in de MUP/MSP-regeling, koop je 

op je pensioendatum een pensioen in. Je kiest dan voor een vast of een 

variabel pensioen. Voor het kapitaal uit de MSP-regeling kun je al vanaf je 

55ste een voorlopige keuze maken. We gaan er in het UPO vanuit dat je op 

je pensioendatum een vast pensioen aankoopt bij een externe partij.  

 

Meer weten? 

 

Bij scheiding 

Als je gescheiden bent, heb je misschien met je ex-partner afspraken 

gemaakt over de verdeling van je pensioenkapitaal. Heeft één van jullie deze 

verdeling aan ons doorgegeven en hebben wij dit bevestigd? Dan betalen wij 

het pensioen aan je ex-partner uit als je met pensioen gaat.  

 

In het bedrag bij ‘Wat krijg je als je met pensioen gaat?’ hebben wij 

gedeeltelijk rekening gehouden met de gevolgen van een eventuele 

scheiding. Het gaat dan om het deel dat je ex-partner krijgt als jij 

overlijdt (het bijzonder partnerpensioen). Het bedrag voor het 

bijzonder partnerpensioen is afgetrokken van het bedrag in het UPO. 

 

Over de rest van het pensioenkapitaal dat je hebt opgebouwd, kun je 

met je ex-partner een verdeling hebben afgesproken. Hiermee hebben 

we in het UPO geen rekening gehouden. Je krijgt dus minder dan in 

het UPO staat. In de bedragen in het Pensioendashboard is wel 

rekening gehouden met je scheiding. Kijk hier als je wilt weten 

hoeveel pensioen je krijgt. 

 

 Meer weten? 

 

Wat krijgen je partner en kinderen als je overlijdt? 

 

Je eventuele partner en kinderen hebben onder voorwaarden recht op een 

pensioen als je overlijdt. Er zijn drie situaties mogelijk. 

 

Let op: Ben je gescheiden? Dan is een deel van je pensioen naar je ex-

partner gegaan. Hiermee is rekening gehouden in de bedragen voor je 

huidige partner. 

 

1. Wat krijgen je partner en kinderen als je overlijdt voor je 

pensioendatum? 

Overlijd je voor je pensioendatum en werk je op dat moment nog bij Mars? 

Dan krijgen je eventuele partner en kinderen een pensioen. Hoeveel dit is, 

staat in het MUP-UPO bij ‘Wat krijgen je partner en kinderen als je overlijdt 

voor je pensioendatum?’  

 

2. Wat krijgen je partner en kinderen als je overlijdt na je 

pensioendatum? 

Blijf je tot je pensioendatum werken bij Mars en overlijd je daarna? Dan 

krijgen je eventuele partner en kinderen een pensioen als je een 

partnerpensioen hebt aangekocht op jouw pensioendatum. Je vindt de 

bedragen op je pensioenoverzicht.  

 

https://www.marspensioen.nl/ik-en-mijn-pensioen/pensioendashboard
http://www.marspensioen.nl/vastofvariabel
https://www.marspensioen.nl/ik-en-mijn-pensioen/pensioendashboard
https://www.marspensioen.nl/algemene-informatie/veranderingen-je-leven/als-je-gaat-scheiden-uit-elkaar-gaat
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Deze keuze heb je nog niet gemaakt. Daarom gaan 

we in het UPO uit van de standaardsituatie, alsof je 

hebt gekozen voor een partnerpensioen van 70% van jouw 

ouderdomspensioen. Maak je een andere keuze, dan krijgen je nabestaanden 

uiteraard ook een andere uitkering. Houd er verder rekening mee dat de 

bedragen zijn berekend met de tarieven en de rentestand van nu. De 

rentestand kan veranderen en de tarieven zijn afhankelijk van de partij waar 

je jouw pensioen inkoopt. Hierdoor kan het pensioen voor je partner en 

kinderen ook anders zijn. 

 

Voor een indicatie van het totale pensioen voor je partner en kinderen tel je 

de bedragen uit het MUP-UPO en het MSP-UPO op. 

 

3. Wat krijgen je partner en kinderen als je niet meer bij Mars 

werkt? 

Ga je dit jaar uit dienst bij Mars en overlijd je? Dan krijgen je eventuele 

partner en kinderen een pensioen. Je vindt de bedragen op je 

pensioenoverzicht. We gaan er hierbij vanuit dat je nu uit dienst gaat. 

 

Houd er rekening mee dat de bedragen zijn berekend met de tarieven en de 

rentestand van nu. Deze kunnen veranderen. Hierdoor kan het pensioen voor 

je partner en kinderen ook anders zijn. 

 

Voor een indicatie van het totale pensioen voor je partner en kinderen tel je 

de bedragen uit het MUP-UPO en het MSP-UPO op. 

 

Wie is partner? 

Je partner is degene met wie je getrouwd bent of een geregistreerd 

partnerschap hebt. Woon je ongetrouwd samen? Dan gelden er meerdere 

voorwaarden voor een partnerpensioen. Zo krijgt je partner alleen een 

partnerpensioen als je vóór je pensioendatum (en minimaal 6 maanden vóór 

je overlijden) een samenlevingsovereenkomst bent aangegaan.  

 

Meer weten? 

 

Wanneer zijn jouw kinderen verzekerd? 

Het wezenpensioen is er voor kinderen die jonger zijn dan 18 

jaar. Kinderen die 18 jaar of ouder zijn, krijgen tot hun 27e een 

wezenpensioen als ze volledig studeren of arbeidsongeschikt 

zijn.  

 

Meer weten? 

 

Wat krijg je als je arbeidsongeschikt wordt? 

Raak je arbeidsongeschikt? Dan houd je het pensioenkapitaal dat je al hebt 

opgebouwd. Bovendien blijf je onder voorwaarden nog steeds 

pensioenkapitaal bij ons opbouwen zolang je arbeidsongeschikt bent. 

 

Mogelijk krijg je van MPF een arbeidsongeschiktheidspensioen. Meer hierover 

lees je in het MUP-UPO.  

 

Meer weten? 

 

 

 

 

https://www.marspensioen.nl/mijn-pensioenregeling/pensioen-voor-je-partner-en-kinderen
https://www.marspensioen.nl/mijn-pensioenregeling/pensioen-voor-je-partner-en-kinderen
https://www.marspensioen.nl/algemene-informatie/veranderingen-je-leven/als-je-arbeidsongeschikt-wordt
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Hoe zeker is je pensioen? 

 

De hoogte van je pensioen staat niet vast 

Jouw pensioenregeling is een beschikbare-premieregeling. Met de premie 

wordt belegd en zo bouw je een pensioenkapitaal op. Met dit kapitaal koop je 

later een pensioen in. Hoeveel pensioen je later kunt inkopen, hangt af van 

de rendementen op de beleggingen. Maar ook van de tarieven die gelden op  

 

het moment dat je pensioen inkoopt en wáár je jouw pensioen inkoopt. Voor 

het MSP kun je jouw pensioen alleen inkopen bij een externe partij, zoals een 

verzekeraar, niet bij MPF. Dan gelden de inkooptarieven van die partij. 

 

Tot slot is de hoogte afhankelijk van jouw pensioenkeuzes: stel dat je eerder 

met pensioen gaat, dan is je pensioen waarschijnlijk lager dan wanneer je op 

je 68e met pensioen gaat. 

 

Verhoging pensioen 

Als je met pensioen bent, wil je waarschijnlijk evenveel kunnen kopen als nu. 

Of dit kan, kunnen we nu nog niet zeggen. Voor het MSP kun je jouw 

pensioen alleen inkopen bij een externe partij, zoals een verzekeraar, niet bij 

MPF. Of je pensioen omhoog gaat, hangt dan ook af van die partij. Daarnaast 

maakt het ook uit of je kiest voor een vast (stabiel) of variabel pensioen. 

 

Lees meer 

 

Pensioenaangroei factor A in 2018 (voor je belastingaangifte)  

De factor A heb je nodig als je wilt weten hoeveel (pensioen)lijfrente-inleg je 

mag aftrekken bij je belastingaangifte over 2019. Heb je nog andere UPO’s 

gekregen van een ander pensioenfonds of een verzekeraar? Tel dan alle 

bedragen van je factor A bij elkaar op. Wil je weten hoeveel geld je zelf 

belastingvrij mag sparen voor later? Je berekent dit precies met de 

‘Rekenhulp lijfrentepremie’ op www.belastingdienst.nl. 

 

Heb je vragen? 

Neem dan contact met ons op. Op www.marspensioen.nl kun je ook terecht 

voor meer informatie. Mars Pensioenfonds is bereikbaar via 

pensioendesk@marspensioen.nl en op telefoonnummer 0800 02 02 156. 

 

https://www.marspensioen.nl/mijn-pensioenregeling/toeslagregeling
http://www.belastingdienst.nl/
http://www.marspensioen.nl/
file:///C:/Users/lamsma.ec/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/L52G5UU1/pensioendesk@marspensioen.nl

