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Toelichting UPO 2020 (gewezen deelnemers) 

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2020 
 
Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? 
Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en wat uw 
eventuele partner en/of kinderen krijgen als u overlijdt.  
 
Wij adviseren u om uw UPO te bewaren, samen met de overzichten die u van andere 
pensioenuitvoerders ontvangt. Zo houdt u een helder overzicht van uw pensioen. Op 
www.mijnpensioenoverzicht.nl staan al uw pensioenen van de verschillende 
pensioenuitvoerders bij elkaar. Op www.pensioenkijker.nl vindt u algemene informatie over 
pensioen. 
 
Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?  
Sommige gebeurtenissen in uw leven hebben invloed op uw pensioen en eventuele 
nabestaandenpensioen. Bijvoorbeeld trouwen, samenwonen, scheiden en overlijden. Wat de 
invloed daarvan is, ziet u terug op het pensioenoverzicht.  
 
Hieronder vindt u een toelichting op de verschillende onderdelen van het UPO 
  

 

 
Uw persoonlijke gegevens 
Op deze persoongegevens is uw UPO gebaseerd. Deze gegevens zijn veelal 
ontleend aan de Basisregistratie Personen (BRP). Zijn uw pensioengegevens 
op het UPO volgens u niet juist? Neemt u dan contact op met het 
pensioenbureau.  
 
Uw partner 
Hier staat de naam van uw (eventuele) partner. Bent u gescheiden na  
1 januari 2020 dan staat uw ex-partner hier nog vermeld.  
 
Ontbreken de gegevens van uw partner of staat hier een partner vermeld met 
wie u niet meer samen bent? Geef dit dan aan ons door. De gegevens van uw 
eventuele kinderen hoeft u niet aan ons door te geven.  
 
Let op: indien u ná 1 januari 2020 bent gehuwd, een geregistreerd 
partnerschap bent aangegaan of bent gaan samenwonen met een bij 
notariële akte opgestelde samenlevingsovereenkomst dan zijn uw 
partnergegevens in dit pensioenoverzicht nog niet opgenomen. 
 
Uw pensioengegevens 
De volgende pensioengegevens zijn bij ons bekend.  
 
Pensioenuitvoerder 
Dit is de instantie waar uw pensioen is ondergebracht. In uw geval Stichting 
CRH Pensioenfonds.  
 
Soort regeling 
Uw pensioenregeling is een uitkeringsovereenkomst in de vorm van een 
middelloonregeling (vaste premie).  
 
Datum indiensttreding 
Dit is de datum dat u in dienst trad bij uw voormalig werkgever.  
 
Datum uitdiensttreding 
Dit is de datum dat u uit dienst trad bij uw voormalig werkgever.  
 
Pensioenrichtleeftijd 
Dit is over het algemeen de 68-jarige leeftijd. 
 

 

http://www.mijnpensioenoverzicht.nl/
http://www.pensioenkijker.nl/
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Welk pensioen heeft u opgebouwd? 
 

  
Wat krijgt u als u met pensioen gaat? 
Dit is het bedrag aan jaarlijks pensioen dat u ontvangt vanaf de 
pensioenleeftijd die op het pensioenoverzicht staat. Voor een indicatie van uw 
bruto pensioen per maand, kunt u het jaarbedrag delen door 12.  
 
De bedragen in dit overzicht zijn exclusief de AOW die u van de overheid 
ontvangt.  
 
De AOW-leeftijd gaat minder snel omhoog: 

• in 2020 en 2021 is de AOW-leeftijd 66 jaar + 4 maanden 

• in 2022 is de AOW-leeftijd 66 jaar + 7 maanden 

• in 2023 is de AOW-leeftijd 66 jaar + 10 maanden 

• in 2024 is de AOW-leeftijd 67 jaar 

• vanaf 2025 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting 
en komen er 8 maanden bij voor elk jaar dat we langer leven. 

 
Op www.svb.nl kunt u berekenen vanaf wanneer u AOW krijgt. 
 
Scheiding 
Als er sprake is van een scheiding of een beëindiging van het geregistreerde 
partnerschap kan het zijn dat u met uw ex-partner afspraken heeft gemaakt 
over de verdeling van uw pensioen. Als de gewenste verdeling aan ons is 
doorgegeven en wij hebben de verdeling bevestigd, dan ontvangt uw  
ex-partner van ons vanaf uw pensionering het overeengekomen deel. Dit deel 
is in mindering gebracht op uw pensioen.  
 
Het kan ook zijn dat u met uw ex-partner bent overeengekomen dat een deel 
van uw pensioen wordt omgezet in een eigen pensioen voor uw ex-partner. 
Dit heet conversie. Als wij de conversie hebben bevestigd, is het pensioen dat 
bestemd is voor uw ex-partner in mindering gebracht op uw pensioen. Het 
pensioen dat op het overzicht staat vermeld wordt dan geheel aan u 
uitbetaald. 
 
Kijk voor meer informatie over pensioen en scheiding op www.rijksoverheid.nl 
en www.pensioenkijker.nl. 
 

 

  
Wat krijgen uw (eventuele) partner en (eventuele) kinderen als u  
overlijdt ? 
Bij uw overlijden hebben uw partner en kinderen recht op een uitkering. In het 
UPO 2020 is weergegeven wat uw (eventuele) partner en (eventuele) 
kinderen ontvangen bij uw overlijden.  
 
Indien sprake is van een echtscheiding, een beëindiging van het 
geregistreerde partnerschap of beëindiging van samenwonen met notariële 
akte, dan heeft uw ex-partner op grond van de Pensioenwet recht op een 
bijzonder partnerpensioen. Is de beëindiging aan het pensioenfonds 
doorgegeven, dan is het bijzonder partnerpensioen afgesplitst ten behoeve 
van de ex-partner.  

 
 
 
 
 

http://www.svb.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.pensioenkijker.nl/
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Hoe zeker is uw pensioen? 
 

  
De hoogte van uw pensioen staat niet vast 
De hoogte van uw pensioen kan nog veranderen. Het kan hoger worden door 
indexatie (verhoging) of lager worden door korten. Of uw pensioen wordt 
verhoogd of verlaagd heeft te maken met de financiële situatie van het 
pensioenfonds. Lees meer over de financiële positie en de 
beleidsdekkingsgraad op onze website. 

 
  

Verhoging pensioen 
Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de 
prijzen. Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons 
pensioenfonds goed genoeg is. Per 1 januari 2020 zijn de pensioenen niet 
geïndexeerd. Wij verwachten uw pensioen de komende jaren niet te kunnen 
indexeren.  
 

 

 

 
Verlaging pensioen 
Uw pensioen kan in uitzonderlijke situaties worden verlaagd. De afgelopen 
jaren is uw pensioen niet verlaagd. De financiele positie van het 
pensioenfonds is de afgelopen tijd verslechterd waardoor de kans reëel is dat 
de pensioenen moeten worden verlaagd.   

 

 
 

 
Wat als het mee- of tegenzit? 
We hebben een inschatting gemaakt van uw pensioen als we te maken 
krijgen met flinke mee- of tegenvallers. Bij deze inschatting houden we ook 
rekening met een mogelijke stijging van de prijzen. De inschatting geeft dus 
de koopkracht van uw pensioen weer. U ziet daarom andere bedragen dan 
eerder in dit overzicht. 
 
Wanneer zit het tegen? 
Het zit tegen als het economisch gezien slechter gaat dan verwacht. We 
weten niet óf deze situatie zich voor gaat doen. Maar als deze situatie zich 
voordoet, dan ziet u bij de linker pijl wat dit zou betekenen voor uw pensioen. 
 
Wanneer zit het mee? 
Het zit mee als het economisch gezien veel beter gaat dan verwacht. Het is 
een mogelijke toekomst waarin de rendementen op de beleggingen hoger 
uitvallen dan verwacht. De rente stijgt of juist een toekomst waarin de prijzen 
niet stijgen of misschien zelfs dalen. We weten niet óf deze situatie zich voor 
gaat doen. Maar als deze situatie zich voordoet, dan ziet u bij de rechterpijl 
wat dit zou betekenen voor uw pensioen. 
 
Hoe groot is de kans dat ik het middelste bedrag krijg? 
De gemiddelde uitkomst ziet u in het midden bovenaan. Er is op dit moment 
50% kans dat uw pensioen lager uitvalt. En er is op dit moment 50% kans dat 
uw pensioen hoger uitvalt. De kans dat u precies dit bedrag krijgt is heel klein. 
Het gaat er vooral om dat u ziet in welke richting uw pensioen zich kan 
ontwikkelen als het langere tijd mee- of tegenzit. 
 

 
 
 
 
 
 

 

https://www.klmcabinefonds.nl/financiele-positie-van-het-pensioenfonds
https://www.klmcabinefonds.nl/dekkingsgraden
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Meer weten? 
 

 

 

 
 

 
Wilt u een persoonlijk totaaloverzicht? 
Ga naar www.mijnpensioenoverzicht.nl. Hier vindt u een persoonlijk 
totaaloverzicht van het pensioen dat u via uw werk hebt opgebouwd én van 
de AOW. U ziet ook een inschatting van uw netto inkomen na pensionering. 
Pensioenen die al zijn ingegaan zijn niet opgenomen op 
www.mijnpensioenoverzicht.nl. 
 

 

 
Wilt u meer inzicht in de keuzes die u heeft? 
Kijk in laag 1 en 2 van Pensioen1-2-3 op onze website. U vindt Pensioen  
1-2-3 onder “De pensioenregeling”. 
 
 

 

 
 

 
Wilt u meer weten over de financiële gezondheid van Stichting CRH 
Pensioenfonds? 
Op www.crhpensioenfonds.nl vindt u meer informatie over de financiële 
situatie en de beleidsdekkingsgraad die gevolgen kunnen hebben voor uw 
pensioen.  

 

 

 

 
Heeft u vragen? 
Als u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met het pensioenbureau van 
Stichting CRH Pensioenfonds op telefoonnummer: 020 – 3045 100 of per  
e-mail: info@crhpensioenfonds.nl. Op de website van het Pensioenfonds kunt 
u ook een populaire versie van het voor u geldende pensioenreglement 
raadplegen en downloaden (pensioengids). Zie www.crhpensioenfonds.nl. 
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