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Blik vooruit
2020 was een roerig jaar. 
We moesten onze levensstijl 
 drastisch veranderen door de 
komst van het coronavirus. Ik 
hoop dat het goed gaat met 
uw gezondheid en die van uw 
 naasten. Ook wij  hebben onze 
werkwijze snel aangepast: van 
het werken op kantoor naar 
thuiswerken. Daar hebben onze 
klanten gelukkig weinig van 
 gemerkt. Uw  pensioen werd net-
jes op tijd betaald en we konden 
u ook  vanuit huis te woord staan 
bij vragen.

Normaal is dit een periode van 
terugblikken, maar liever kijk ik 
nu vooruit. Ik wens u voor het 
komende jaar bovenal een goede 
gezondheid! Wij blijven goed 
voor uw pensioen zorgen, ook 
in roerige tijden en in tijden van 
 verandering. Zodat u zich daar 
niet druk over hoeft te maken.

Wim Hekstra, 
Directeur Aegon 
 Levensverzekering N.V.

Uw jaaropgave 2020 komt eraan!
Eind januari ontvangt u per post uw jaaropgave van 2020 én een 
 specificatie van uw pensioen vanaf januari 2021. De jaaropgave 
kunt u ook online bekijken door in te loggen op onze website   
www.mijnwerkerspensioen.nl. Daar vindt u bijvoorbeeld ook uw 
Uniform Pensioenoverzicht terug.

Gepensioneerden

De toekomst van  
uw pensioen
Afgelopen zomer werden het kabinet, de vakbonden en de 
 werkgeversorganisaties het eens: we krijgen een nieuw pensioenstelsel. 
Een nieuwe oude dag voor iedereen. Maar wat betekent dit voor uw 
AOW en uw Mijnwerkerspensioen?

AOW
Uw AOW-leeftijd stijgt minder hard. Tot 2022 is de AOW-leeftijd 66 jaar en  
4 maanden. Dat is gunstig voor mensen die de komende jaren met 
 pensioen gaan. Vanaf 2022 stijgt de leeftijd in stapjes naar 67 jaar in 2024.

Mijnwerkerspensioen
Het nieuwe pensioenstelsel moet uiterlijk op 1 januari 2026 in werking zijn. 
De verdere details worden nog uitgewerkt door het kabinet. Door de 
overstap naar Aegon zal er voor uw Mijnwerkerspensioen naar verwachting 
niets veranderen. We houden u uiteraard op de hoogte.



Wat moet ik doorgeven  
bij een verhuizing?
Als u binnen Nederland verhuist, hoeft u dat 
alleen door te geven aan de  gemeente waar 
u gaat wonen. We krijgen uw nieuwe adres 
dan automatisch door via de gemeente.

Verhuist u in of naar het buitenland? Geef 
dan wel uw nieuwe adres aan ons door. 
Dat kan via een brief of e-mail. Stuurt 
u een kopie van uw legitimatiebewijs 
mee? Dat is verplicht sinds er  strengere 
privacyregels gelden.

Uw vraag, ons antwoord

Colofon
Het Pensioenbulletin is een uitgave van Aegon inzake AMF/BFM. Het Pensioenbulletin verschijnt 1 keer per 
jaar. Aan de tekst van dit Pensioenbulletin kunt u geen rechten ontlenen. Rechten kunt u alleen ontlenen aan 
de officiële pensioenreglementen. Deze vindt u op de website www.mijnwerkerspensioen.nl. 
Adres: Aegon inzake AMF/BFM, Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen. 
Fotografie: Rienk Toorman, Shutterstock.

Waar kan ik terecht met vragen? 

U kunt ons bereiken via  
e-mail: mp-voorlichting@azl.eu. 
 
Of telefonisch via 088 - 116 3054.

U kunt ook schrijven naar: 
Aegon inzake AMF/BFM 
Postbus 4471 
6401 CZ Heerlen

Wanneer wordt 
mijn pensioen 
uitbetaald?
Uw pensioen wordt op de 23ste 
van elke maand op uw rekening 
bijgeschreven. Valt de 23ste in een 
weekend, dan is de betaling op de 
vrijdag ervoor. In december is de 
betaling op de 21ste.

Voor de komende maanden zijn de 
betaaldata:

• 22 januari
• 23 februari
• 23 maart

• 23 april
• 21 mei 
• 23 juni 

Op www.mijnwerkerspensioen.nl 
ziet u de betaaldata voor het hele 
jaar.Krijgt mijn ex-partner  pensioen?

Gaat u scheiden of eindigt uw geregistreerd partnerschap?  
Dan zijn er in de wet twee zaken vastgelegd:

1 Als u komt te overlijden, is er mogelijk een partnerpensioen 
voor uw  partner beschikbaar bij Aegon. Dit partnerpensioen 
wordt apart gezet voor uw ex-partner. Dat noemen we ook wel 
bijzonder partnerpensioen. 

 
Uw ex-partner heeft recht op dit bijzonder partnerpensioen. Maar hij of zij 
kan besluiten om er afstand van te doen. U moet hierover afspraken  
maken in uw echtscheidingsconvenant. U kunt eventueel een aanvulling op 
het convenant afspreken. Stuur ons het convenant dat u en uw  ex-partner 
hebben ondertekend. Aegon kijkt of zij kunnen instemmen met uw 
 afspraken.

2 Verder heeft uw ex-partner recht op de helft van het 
 ouderdomspensioen dat u tijdens de relatie hebt opgebouwd. 
U kunt ook andere afspraken maken. Binnen de wettelijke 
mogelijkheden bepaalt u samen wat u redelijk vindt. U moet 

het beiden met de beslissingen eens zijn. Geef uw keuze binnen 2 jaar na 
uw scheidingsdatum aan ons door, zodat wij bij de verdeling van uw 
pensioen het deel voor uw ex-partner rechtstreeks aan hem of haar kunnen 
uitbetalen.

| 2 |


