
Welkom bij Mars Pensioenfonds. Je bouwt pensioen bij ons op in de MUP/MSP-regeling.  
De regeling bestaat uit de onderdelen Medewerker Uittredings Plan (MUP) en Medewerker Selectie Plan (MSP).  
In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als je van baan verandert.
Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind je wel op je persoonlijke pagina op  
www.marspensioen.nl. Daar staan je persoonlijke gegevens en persoonlijke documenten.  
Laat daar ook je e-mailadres achter. Je logt gemakkelijk in met je DigiD.

WAT VIND JE IN LAAG 1, 2 EN 3?
Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. In deze eerste laag lees je kort de belangrijkste informatie over je pensioenregeling. 
In laag 2 lees je meer over alle onderwerpen van laag 1. In laag 3 vind je uitgebreidere informatie, zoals het pensioen-
reglement en het jaarverslag van Mars Pensioenfonds. Laag 2 en 3 staan op www.marspensioen.nl.  
Je kunt ze ook opvragen bij pensioenservice, telefoon 088 015 79 20.

Wil je weten hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen? Lees dan meer over ons beleggingsbeleid op 
https://bsg.marspensioen.nl/ons-pensioenfonds/beleggen-voor-jouw-pensioen.

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling niet?

januari 2023Benieuwd naar je totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Ga je met pensioen? Dan krijg je
ouderdomspensioen zolang je leeft.

Word je arbeidsongeschikt? Dan gaat je
pensioenopbouw door. Afhankelijk van de
mate van je arbeidsongeschiktheid betaal je 
dan zelf geen premie meer, of slechts een deel 
van de premie. Je hebt misschien ook recht op 
arbeidsongeschiktheidspensioen. 
Kijk voor de voorwaarden in laag 2 van je
Pensioen 1-2-3.

Wil je precies weten wat onze
pensioenregeling je biedt?  
Bekijk het pensioenreglement op 
www.marspensioen.nl.

Overlijd je terwijl je in dienst bent?  
Dan krijgt je partner partnerpensioen en 
krijgen je kinderen wezenpensioen.

Je bouwt een kapitaal op voor je ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen. Verdien je 
meer dan €128.810,00 (bedrag 2023), dan bouw je over je salaris boven dit bedrag geen kapitaal op.

Let op: voor dit deel van je salaris is ook geen verzekering van partner- en wezenpensioen geregeld.

Hoe is jouw pensioen geregeld?



Hoe bouw je pensioen op? 

Welke keuzes heb je zelf? 

Meer weten over je pensioen? Kijk dan in laag 2 en 3 op www.marspensioen.nl.

Op het moment dat je met pensioen gaat, komt 
het opgebouwde kapitaal in de MUP/MSP- 
regeling beschikbaar. Van dit kapitaal koopje op 
jouw pensioendatum een ouderdomspensioen 
en eventueel een partnerpensioen. Met het 
MUP-kapitaal mag je bij Mars pensioenfonds 
pensioen kopen, maar ook elders. Met het 
MSP-kapitaal mag je enkel elders pensioen  
kopen. Op de pensioen datum kies je ook  
definitief voor een vast of een variabel  
pensioen. 
Mars pensioenfonds biedt geen variabel  
pensioen aan.

Bouwde je bij je vorige werk gever ook pensioen 
op? Gebruik dan de Pensioenvergelijker 
om beide pensioenregelingen met elkaar te 
vergelijken.

Wil je alle keuzes zien? Je vindt ze in laag 2 
van je Pensioen 1-2-3

Je bouwt op drie manier pensioen op:
A. AOW: dit pensioen krijg je van de overheid. Op www.svb.nl lees je meer over de AOW. 
B.  Pensioen in de MUP/MSP-regeling van Mars Pensioenfonds. Je bouwt dit pensioen op via Mars. Hierover gaat 

dit Pensioen 1-2-3.
C. Inkomen voor als je met pensioen bent. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

leder jaar wordt premie gestort op je MUP- en MSP-rekening. 
De premies worden voor je belegd en vormen op je pensioendatum een kapitaal. Met dit kapitaal koop je een  
ouderdomspensioen en eventueel een partnerpensioen. Dit noemen we een beschikbare premieregeling. 

Mars betaalt de premie voor je opbouw in de MUP/MSP-regeling. Je draagt hieraan bij door de betaling van een 
verplichte medewerkerspremie voor de MSP-regeling. Daarnaast kun je een vrijwillige medewerkerspremie betalen voor 
de MSP-regeling. Als je dit doet, verdubbelt Mars jouw vrijwillige bijdrage. Jouw bijdragen worden ingehouden op je 
loon; ze staan op je loonstrook. 

Verander je van baan? Dan kun je het eerder 
opgebouwde pensioen meenemen naar 
je nieuwe pensioenuitvoerder. Dit heet  
waardeoverdracht. Als je bij Mars in dienst 
komt, dan kun je waardeoverdracht  
aanvragen bij Mars Pensioenfonds.  
Je kunt waardeoverdracht aanvragen via  
www.marspensioen.nl of met het speci-
ale formulier ‘Waardeoverdracht aanvragen’. 

Mars betaalt de premie voor de MUPregeling. 
Jij kiest zelf je vrijwillige medewerkerspremie 
voor de MSP-regeling. 
Mars verdubbelt dan jouw vrijwillige  
medewerkerspremie. 

Wil je eerst een hoger pensioen en daarna 
lager? Of juist andersom? Hiervoor kun je 
kiezen als je met pensioen gaat. 

De premies voor de MUP/MSP-regeling  
worden belegd. Mars Pensioenfonds belegt 
de premies in de MUP-regeling voor jou.  
Jij kiest zelf op welke manier je de premies  
in de MSP-regeling belegt. Vanaf je 58ste 
kies je voor het kapitaal in de MSP-regeling 
of je later een vast of een variabel pensioen 
wilt krijgen. Dat is een voorlopige keuze  
die je op de pensioendatum weer kunt  
veranderen. Maar je keuze heeft wel gelijk 
invloed op hoe je vanaf dat moment gaat 
beleggen. 
Kijk voor meer informatie over jouw  
beleggingsmogelijkheden op: 
www.marspensioen.nl/node/1562

De standaard pensioenleeftijd is 68 jaar. Wil 
je eerder, later of gedeeltelijk met pensioen?
Dan moet je dat minimaal 3 maanden voor 
de beoogde pensioendatum aanvragen.
Bespreek dit met je werkgever.



Meer weten over je pensioen? Kijk dan in laag 2 en 3 op www.marspensioen.nl.

Wanneer moet je in actie komen?

Welke kosten maken wij?

Hoe zeker is je pensioen?

Jouw pensioenregeling bij Mars Pensioenfonds is een beschikbare-premieregeling. De pensioenpremie wordt 
belegd. Zo bouw je een pensioenkapitaal op. Dit kapitaal verhogen wij niet. Ook wordt het kapitaal niet verlaagd als 
het fonds een tekort heeft. 

Mars Pensioenfonds maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:
■ Kosten voor de administratie;
■ Kosten voor de communicatie;
■ Adviseurskosten;
■ Kosten om het vermogen te beheren.
Jij betaalt zelf een deel van deze kosten zoals aankoopkosten in de MSP-regeling.

Als je werkloos wordt, bouw je geen kapitaal 
meer op. Het kapitaal dat je hebt  
opgebouwd, blijft bij Mars Pensioenfonds. 
Kijk goed naar de gevolgen voor je pensioen. 

Als je van baan verandert, kun je jouw 
pensioen meenemen naar je nieuwe  
pensioenfonds of -verzekeraar. 

Als je 58 wordt, maak je een voorlopige 
keuze voor een vast of variabel pensioen. 
Je krijgt hier over automatisch bericht van 
ons. Als je mét pensioen gaat maak je een 
definitieve keuze.

Als je een partner krijgt, hoef je dit niet aan 
ons door te geven. Alleen als je gaat  
samenwonen, moet je dit aan ons doorgeven 
via www.marspensioen.nl. 

Als je uit elkaar gaat, hoef je dit niet aan  
ons door te geven. Alleen als je niet langer 
samenwoont, moet je aan ons doorgeven  
dat je relatie is beëindigd. Dit kan via  
www.marspensioen.nl. 

Wil je weten hoeveel pensioen je in totaal  
hebt opgebouwd? Dus van alle werkgevers 
waar je hebt gewerkt en de AOW-uitkering  
die je krijgt van de overheid. Kijk dan op  
www.mijnpensioenoverzicht.nl.

De hoogte van je pensioen staat niet vast, ook niet als je tijdens het opbouwen van jouw pensioenkapitaal voor een 
vast pensioen kiest. 

Kies je op je pensioendatum voor een vast pensioen, dan weet je waar je aan toe bent. Je weet welk bedrag je 
de rest van je leven elke maand krijgt. Een variabel pensioen kan elk jaar hoger of lager zijn. Je pensioenkapitaal 
wordt namelijk ook na je pensioendatum belegd. 

Als je arbeidsongeschikt wordt, moet je dit 
aan ons doorgeven. Bekijk ook goed wat de 
gevolgen zijn voor je pensioen. Verandert de 
mate van je arbeidsongeschiktheid, geef dat 
dan wel aan ons door. 

Geef een verhuizing naar het buitenland door 
aan de gemeente. Heb je je nieuwe adres 
doorgegeven? Dan ontvangen wij je nieuwe 
buitenlandse adres automatisch via de  
Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).  
Bekijk ook goed wat de gevolgen zijn voor  
je AOW (op www.svb.nl). 

Heb je vragen of wil je gebruikmaken van  
een keuzemogelijkheid?  
Neem contact op met pensioenservice,  
telefoon 088 015 79 20. Of stuur een e-mail  
naar pensioenservice@marspensioen.nl.




