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Nieuw

Uw jaaropgave 2019

Elk jaar een pensioen-

komt eraan!

overzicht voor iedereen

Eind januari ontvangt
u per post de
jaaropgave van 2019
én een specificatie
van uw nieuwe
maanduitkering vanaf
januari 2020. De jaarop
gave vindt u ook terug in
uw persoonlijke digitale
dossier op onze website
www.mijnwerkers
pensioen.nl.

Vanaf nu staat er jaarlijks voor
oud-deelnemers een nieuw
Uniform Pensioenoverzicht klaar
achter de inlog op onze website
www.mijnwerkerspensioen.nl.
Zo bent u nog beter op de hoogte
van uw pensioen. U kreeg dit
pensioenoverzicht elke vijf jaar per
post toegestuurd. Dat blijft zo. Bent
u met pensioen? Dan verandert er
niets. U krijgt zoals altijd jaarlijks uw
pensioenoverzicht per post.

Het nieuwe pensioenstelsel

Wat verandert er voor u?
Afgelopen zomer bereikten het
kabinet en de sociale partners een
akkoord over het nieuwe pensioenstelsel.
Dit pensioenakkoord ligt er op hoofd
lijnen. De verdere uitwerking volgt later
en zal meer duidelijkheid geven. Tot nu
toe zijn er alleen details over de AOWleeftijd bij wet geregeld. De AOW is
het pensioen dat u vanaf een bepaalde
leeftijd van de overheid ontvangt.
De AOW-leeftijd zal de komende jaren
minder snel stijgen. De nieuwe regels
voor de AOW-leeftijd gaan in op
1 januari 2020. Uw eigen AOW-leeftijd
kunt u vinden op www.svb.nl.

Wat verandert er voor uw
mijnwerkerspensioen?
Het AOW-pensioen ontvangt u van de
overheid. Daarnaast krijgt u (straks)
mijnwerkerspensioen via Aegon. Er zijn
nog weinig details bekend gemaakt
over de afspraken in het akkoord die
betrekking hebben op dit deel van uw
pensioen. Deze nieuwe regels gaan op
z’n vroegst op 1 januari 2022 in. Naar
verwachting zal er voor u weinig
veranderen.

Hoe nu verder?
De verdere uitwerking van het akkoord
geeft pas duidelijkheid over de precieze
gevolgen. Uiteraard zullen we u
informeren als er voor u iets verandert.

Nieuw pensioenstelsel
Beste lezer,
Het gaat de laatste tijd veel over pensioen
in de media. Vaak gaat het over de slechte
financiële positie van pensioenfondsen en
de kans op verlaging van de pensioenen.
Door de overgang van AMF en BFM naar
Aegon hoeft u zich daar geen zorgen over
te maken. Uw pensioen is nu gegarandeerd.
Ook het nieuwe pensioenstelsel blijft actueel. Na jarenlange onderhandelingen is er
eindelijk een pensioenakkoord. Een doorbraak in pensioenland. Toch is er nog veel
onduidelijk. De wetten moeten namelijk
nog worden uitgewerkt. Ook de ontwikkelingen rond het pensioenakkoord zullen
naar verwachting geen invloed hebben op
de hoogte van uw pensioen.
Kortom, in pensioenland verandert er veel,
maar uw pensioen blijft naar verwachting
als vanouds.
Wim Hekstra, Directeur Aegon
Levensverzekering N.V.

Uw vraag, ons antwoord
Heeft uw partner genoeg inkomen als u overlijdt?
Als u komt te overlijden heeft uw partner mogelijk recht op
partnerpensioen. Vroeger noemden we dit weduwepensioen.
Wilt u checken hoeveel pensioen er voor uw partner geregeld
is en wie er als partner bij ons geregistreerd staat? Log dan in
op onze website www.mijnwerkerspensioen.nl of bekijk uw
Uniform Pensioenoverzicht. Als uw partner na uw overlijden

 pnieuw trouwt, wordt het partnerpensioen s topgezet. Verder
o
kunnen uw nabestaanden recht hebben op een bijdrage in de
kosten van de uitvaart, dit noemen we begrafenisgeld. Op uw
Uniform Pensioenoverzicht (UPO) ziet u of uw nabestaanden
hier recht op hebben. Staat er niets vermeld? Dan is er geen
recht op begrafenisgeld.

Wat moet ik regelen
bij een scheiding?

Wanneer wordt mijn
pensioen uitbetaald?

Er gelden regels voor de verdeling van het ouderdoms
pensioen bij een scheiding. Zo is het wettelijk geregeld dat
uw ex-partner recht heeft op de helft van het ouderdoms
pensioen dat u tijdens de relatie hebt opgebouwd. Verder
krijgt uw ex-partner recht op het partnerpensioen dat tot de
scheiding is opgebouwd. Uw ex-partner krijgt dit partner
pensioen als u komt te overlijden.

Uw pensioen wordt omstreeks de 23ste
van elke maand op uw rekening bij
geschreven. Valt de 23ste in een weekend,
dan is de betaling op de vrijdag e
 rvoor.
In december is de betaling al eerder.

Gaat u scheiden? Op de documentenpagina van onze
website vindt u het formulier ‘Verdeling pensioen bij
scheiding’. Vul het formulier in om uw scheiding en even
tuele afwijkende afspraken aan ons door te geven. Doe dat
binnen twee jaar na uw scheiding, anders moet u zelf aan
uw ex-partner zijn of haar deel van het pensioen uitkeren.

Voor 2020 zijn de betaaldata:
23 januari, 21 februari, 23 maart, 23 april,
22 mei, 23 juni, 23 juli, 21 augustus,
23 september, 23 oktober, 23 november,
21 december.

Contact opnemen?
Dat kan via e-mail naar
mp-voorlichting@azl.eu.
Of telefonisch via 088 - 116 3054
(elke werkdag van 8.30 - 17.00 uur).
U kunt ook een brief sturen naar:
Aegon inzake AMF/BFM Postbus 4471 6401 CZ Heerlen
U vindt ook veel informatie op www.mijnwerkerspensioen.nl.
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