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Mijnwerkerspensioenen bij Aegon

Beste lezer,

dit jaar hield het coronavirus 
ons leven flink in z’n greep. 
Het jaar stond in het teken van 
 volhouden, veerkracht en veran-
dering. Ook voor mij veranderde 
er veel. Op 31 augustus werd 
ik benoemd tot directeur van 
Aegon Nederland. Sindsdien 
mag ik de vele ontwikkelingen in 
ons pensioen- en levenbedrijf in 
goede banen leiden. 

De pensioenwereld blijft even-
eens in beweging. De invoering 
van het nieuwe  pensioenstelsel 
is met een jaar uitgesteld. 
 Hoewel het nieuwe pensioen-
stelsel steeds verder vorm 
krijgt, worden er nog wetten 
uitgewerkt. Natuurlijk houden 
we u goed op de hoogte over 
de ontwikkelingen rond het 
 pensioenakkoord. 

Ik hoop dat u tijdens de feest-
dagen weer kunt genieten van 
het samenzijn met uw geliefden. 
Voor het nieuwe jaar wens ik u 
bovenal een goede gezondheid! 

Willem van den Berg 
Directeur Aegon  
Levensverzekering N.V. 

De toekomst van uw pensioen
We krijgen een nieuw pensioenstelsel. Een nieuwe oude dag voor 
iedereen. Wat betekent dit voor uw AOW en uw Mijnwerkerspensioen?

Nationale  
pensioenwebsite is 
 vernieuwd

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl
vindt u een totaaloverzicht van 
uw opgebouwde pensioen. 
U kunt er terecht voor  informatie 
over het pensioen dat wordt 
 uitgekeerd aan u. Ook ziet u 
hoeveel partner pensioen geregeld 
is voor uw partner als u komt te 
 overlijden. Daarnaast vindt u op de 
 vernieuwde website handige tips, 
tools en informatieve video’s over 
pensioen. 

Gepensioneerden:  
uw jaaropgave 2021 
komt eraan!

Eind januari ontvangt u per post 
uw jaaropgave van 2021 én een 
specificatie van uw pensioen 
vanaf januari 2022. 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.

AOW
De AOW-leeftijd stijgt minder hard. 
Tot 31 december is de AOW- 
leeftijd 66 jaar en 4 maanden. 
Vanaf 2022 stijgt de leeftijd in 
stapjes naar 67 jaar in 2024.  
Vanaf 2025 stijgt de AOW-leeftijd 
verder, maar minder snel dan 
 eerder was afgesproken.

Mijnwerkerspensioen
Het nieuwe pensioenstelsel 
moet uiterlijk op 1 januari 2027 in 
 werking zijn. De details worden 
nog uitgewerkt door het kabinet. 
Door de overstap naar Aegon is 
uw  pensioen gegarandeerd. En 
mogelijk verandert er niets aan 
uw  pensioen bij ons fonds. 

Meer weten? 
Natuurlijk houden wij u goed op de hoogte. Op onze website vindt u meer 
informatie over het nieuwe pensioenstelsel en wat dit mogelijk betekent 
voor uw pensioen. 

Ga naar www.mijnwerkerspensioen.nl/pensioenstelsel  
of scan de QR-code met uw camera.



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: Alex Trofim, 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

Wat staat er in Mijn Pensioencijfers?
Mijn Pensioencijfers is een beveiligde online omgeving waarin u uw 
pensioen kunt checken en zelf wijzigingen kunt doorvoeren.  
In Mijn Pensioencijfers ziet u in één oogopslag wat u aan pensioen bij 
ons fonds hebt opgebouwd.

In Mijn Pensioencijfers ziet u:
• een overzicht van uw pensioen in een tijdlijn,
• uw brieven en documenten,
• formulieren om zaken direct online met ons te regelen, zoals het wijzigen 

van uw adres.

Een nieuw jasje
Eerder dit jaar kreeg Mijn Pensioencijfers een nieuw jasje. De  vormgeving 
van Mijn Pensioencijfers was een beetje verouderd. Daar wilden we 
graag wat aan doen. De nieuwe vormgeving past beter bij deze tijd. 
Minder scherpe hoeken, meer ronde vormen. Dat ziet er allemaal net 
iets  vriendelijker uit. Verder konden we onze eigen kleuren gebruiken. 
De  nieuwe vormgeving past nu bij de huisstijl van ons fonds.

Direct inloggen
Ga naar www.mijnwerkerspensioen.nl en  
klik op ‘inloggen’ of scan de QR-code met uw camera. 

Wanneer wordt 
mijn pensioen 
 uitbetaald?
Uw pensioen wordt omstreeks 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 al eerder. 

Voor 2022 zijn de betaaldata: 
21 januari, 23 februari, 23 maart, 
22 april, 23 mei, 23 juni,  
22 juli, 23  augustus,  
23 september,  
21  oktober,  
23 november en  
20  december. 

Hoe voorkom ik een aanslag achteraf 
op mijn pensioen? 
Als u pensioen ontvangt, betaalt u belasting. Ons fonds houdt hiervoor 
loonheffing in en keert een  netto  pensioen aan u uit. Ontvangt u meer 
dan één pensioen? Dan kan het zijn dat u  achteraf nog inkomsten-
belasting moet betalen aan de  Belastingdienst. Dat is een aanslag 
achteraf.

Om een aanslag achteraf te voorkomen kunt u een ‘voorlopige aanslag 
inkomstenbelasting’ aanvragen bij de Belastingdienst. Ook kunt u vooraf 
geen loon heffingskorting meer toepassen of alleen op uw hoogste 
 inkomen. Dit regelt u bij de instantie die deze korting voor u toepast. 
Vaak is dit de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Die keert de AOW uit van 
de overheid. Maar dat kan ook ons fonds zijn of een ander pensioen-
fonds of een verzekeraar.


