
In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke

informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In deze tweede laag vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot

slot vindt u in laag 3 juridische en beleidsmatige informatie van Aegon inzake BFM. U kunt laag 1 en 3 vinden op

www.mijnwerkerspensioen.nl.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Ouderdomspensioen

Via uw vroegere werkgever in het mijnbedrijf nam u deel in de pensioenregeling van het BFM en bouwde u

ouderdomspensioen op. Dat ouderdomspensioen ontvangt u als u 65 jaar wordt. Uw ouderdomspensioen is

een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd

bereikt.

Hoeveel pensioen u straks ontvangt van Aegon inzake BFM is vooral afhankelijk van het salaris dat u hebt

verdiend, de inhoud van de pensioenregeling en het aantal jaren dat u hebt deelgenomen. Het

ouderdomspensioen wordt vanaf 65 jaar maandelijks, of per kwartaal (naar buitenland) uitbetaald, zolang u

leeft. De hoogte van het ouderdomspensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

www.mijnpensioenoverzicht.nl.

De pensioenregeling waaraan u deelnam is een uitkeringsovereenkomst. Elk jaar bouwde u pensioen op over

een deel van het gemiddelde bruto loon dat u in de laatste vijf lidmaatschapsjaren hebt verdiend. U bouwde

niet over uw hele bruto loon pensioen op. Uw pensioenuitvoerder hield namelijk al rekening met de AOW,

die u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Het deel van uw gemiddelde loon waarover u

geen pensioen hebt opgebouwd, heet 'franchise'. Over het gemiddelde bruto loon minus de franchise

bouwde u jaarlijks ouderdomspensioen op.

Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is het resultaat van alle lidmaatschapsjaren, het

salaris gedurende de laatste vijf jaren voorafgaande aan het einde van uw dienstverband, de franchise plus

de verleende indexaties van uw pensioen.

Partnerpensioen

Naast uw ouderdomspensioen hebt u gedurende uw diensttijd in het mijnbedrijf ook partnerpensioen

opgebouwd. Als u komt te overlijden heeft uw partner mogelijk recht op een partnerpensioen.

De hoogte van het partnerpensioen staat vermeld op uw UPO en op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Meer

informatie vindt u op www.mijnwerkerspensioen.nl.

Verder kan uw partner recht hebben op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de

Anw-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner woonde of werkte in Nederland en heeft de

AOW-leeftijd nog niet bereikt en uw partner zorgt voor een kind dat jonger is dan 18 jaar of uw partner is

voor meer dan 45% arbeidsongeschikt. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Sociale

Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl.

Pensioenreglement

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Kijk op www.mijnwerkerspensioen.nl.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Als u overlijdt, is er geen wezenpensioen

In deze pensioenregeling is geen wezenpensioen meer verzekerd, omdat niet meer aan de voorwaarden

hiervan kan worden voldaan. Dit betekent dat er geen pensioen voor uw kinderen is als u overlijdt.
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Hoe is uw pensioen geregeld?



Hoe bouwt u pensioen op?

A.     AOW: dit pensioen ontvangt u van de overheid

De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid. U bouwt in 50 jaar AOW op. U bouwt alleen AOW op

als u in Nederland woont en/of werkt. Op welke leeftijd u AOW krijgt, hangt af van uw geboortedatum. De

AOW-leeftijd stijgt namelijk de komende jaren. Ook de hoogte is niet voor iedereen gelijk.

De AOW-bedragen worden jaarlijks aangepast. Kijk voor de bedragen en voor verdere informatie over de

AOW op www.svb.nl.

Let op: hebt u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen.

B.     Het pensioen dat u via uw werk in het mijnbedrijf hebt opgebouwd

Hoeveel pensioen u hebt opgebouwd via de pensioenregeling van uw vroegere werkgever in het mijnbedrijf,

ziet u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Het UPO ontvangt u eens in de vijf jaar tot aan uw

pensionering bij Aegon inzake BFM. Daarna ontvangt u jaarlijks een pensioenoverzicht. Op het UPO staat het

ouderdomspensioen dat u hebt opgebouwd bij Aegon inzake BFM. Op het UPO vindt u ook gegevens van

het partnerpensioen. Dat is pensioen voor uw partner als u overlijdt. Wilt u een totaaloverzicht van het

pensioen dat u bij uw huidige en eerdere werkgevers hebt opgebouwd? Kijk dan op

www.mijnpensioenoverzicht.nl.

C.     De pensioenaanvulling waar u zelf voor zorgt

U kunt zelf zorgen voor een aanvulling op uw AOW en het pensioen dat u opbouwt/hebt opgebouwd via uw

(vroegere) werkgever. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering - zoals een lijfrente - af te sluiten.

U hebt pensioen opgebouwd in een gematigde eindloonregeling

Ieder jaar bouwde u pensioen op over een deel van het gemiddelde bruto loon dat u in de laatste vijf

lidmaatschapsjaren hebt verdiend. U hebt niet over uw hele bruto loon pensioen opgebouwd. Uw

pensioenuitvoerder houdt namelijk rekening met de AOW die u van de overheid ontvangt als u met pensioen

gaat. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen hebt opgebouwd, heet 'franchise'.

Over uw gemiddeld bruto loon over de laatste vijf lidmaatschapsjaren minus de franchise bouwde u jaarlijks

pensioen op. Ook uw vroegere werkgever heeft meebetaald aan uw pensioen. Het totale pensioen dat u

hebt opgebouwd is gebaseerd op het salaris dat u verdiende gedurende de laatste vijf jaren voorafgaande

aan het einde van uw dienstverband in het mijnbedrijf. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit

pensioenbedrag in maandelijkse termijnen of per kwartaal (naar buitenland) zo lang u leeft. Dit heet een

gematigde eindloonregeling.

Welke keuzes hebt u zelf?

Waardeoverdracht

Bouwt u pensioen op via uw huidige werkgever? Dan kunt u ervoor kiezen uw bij Aegon inzake BFM

opgebouwde pensioen over te dragen naar uw huidige pensioenfonds of -verzekeraar. Dat heet

waardeoverdracht. U kunt dit aanvragen bij uw huidige pensioenuitvoerder. Laat u hier vooraf goed over

informeren. Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen staan bij Aegon inzake

BFM. Aegon inzake BFM zal het ouderdomspensioen aan u uitbetalen als u de pensioengerechtigde leeftijd

(65 jaar) bereikt.

Pensioenvergelijker

Pensioenregelingen verschillen van elkaar. Met de pensioenvergelijker krijgt u in een paar stappen een

overzicht op welke punten een willekeurige andere pensioenregeling verschilt van deze regeling. Op basis

van de verschillen kunt u bepalen hoe belangrijk deze voor u zijn en indien gewenst in actie komen. Dat kan

handig zijn, bijvoorbeeld bij de wisseling van een baan. U vindt de pensioenvergelijker op onze website.

Hoe zeker is uw pensioen?

Welke risico's zijn er?

De hoogte van uw pensioen staat vast. Na de éénmalig verleende toeslag per 1 januari 2015 van 13,72%

worden de pensioenen niet meer verhoogd, maar ook niet verlaagd.
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Welke kosten maken wij?

Aegon inzake BFM maakt verschillende kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan

kosten voor de administratie. Daar vallen de kosten voor de uitbetaling van de pensioenen onder. Ook maken

wij kosten voor de communicatie, bijvoorbeeld voor het maken en verzenden van dit Pensioen 1-2-3 en het

UPO.

Daarnaast zijn er de kosten om het vermogen te beheren. Beleggen van het vermogen kost geld. Wij betalen

bijvoorbeeld de partijen waaraan wij vragen om het vermogen te beleggen. Ook maken wij transactiekosten.

Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die de beurs in rekening brengt bij de aankoop of verkoop van aandelen of

obligaties.

Wanneer moet u in actie komen?

Waardeoverdracht

Bouwt u pensioen op via uw huidige werkgever? Dan kunt u ervoor kiezen uw bij Aegon inzake BFM

opgebouwde pensioen over te dragen naar uw huidige pensioenfonds of -verzekeraar. Dat heet

waardeoverdracht. U kunt dit aanvragen bij uw huidige pensioenuitvoerder. Laat u hier vooraf goed over

informeren. Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen staan bij Aegon inzake

BFM. Aegon inzake BFM zal het ouderdomspensioen aan u uitbetalen als u de pensioengerechtigde leeftijd

(65 jaar) bereikt.

Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat

Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan is voor uw pensioenregeling hetzelfde. U moet dan

goed kijken of uw partner bij uw overlijden recht heeft op partnerpensioen. Vindt u dat het partnerpensioen

niet goed genoeg geregeld is, zorg dan dat u iets extra's regelt.

Let op: woont u ongehuwd samen, dan heeft uw partner geen recht op partnerpensioen bij uw overlijden.

Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap beëindigt

Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u hebt opgebouwd tijdens het

huwelijk of de periode van het geregistreerd partnerschap. U kunt met uw ex-partner afwijkende afspraken

maken. Deze afspraken moet u vastleggen in een echtscheidingsconvenant. Om ervoor te zorgen dat de

ex-partner een deel van het ouderdomspensioen ontvangt, dat rechtstreeks aan hem/haar wordt uitgekeerd,

moet u of uw ex-partner ons binnen twee jaar op de hoogte stellen van de echtscheiding en de eventuele

afwijkende afspraken. Als u ons niet binnen deze termijn hiervan op de hoogte stelt moet u zelf zorgen voor

de betaling richting uw ex-partner.

Let op: het recht op een deel van het ouderdomspensioen geldt niet voor ongehuwd samenwonenden.

Ongehuwd samenwonenden moeten zelf afspraken maken over de verdeling van het pensioen.

Uw ex-partner heeft ook recht op het partnerpensioen dat u opbouwde tot de datum van echtscheiding of de

beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Voor het recht op het partnerpensioen hoeft u niets te doen.

Tenzij u en uw ex-partner bij huwelijkse voorwaarden of een schriftelijk gesloten overeenkomst met het oog

op de echtscheiding anders zijn overeengekomen, dan moet u de pensioenuitvoerder wel informeren, omdat

Aegon inzake BFM hieraan schriftelijk instemming dient te verlenen.

Let op: ongehuwd samenwonenden hebben geen recht op het partnerpensioen. Kijk voor meer informatie

op www.mijnwerkerspensioen.nl.

Als u verhuist naar het buitenland

Meld dit aan uw pensioenuitvoerder en bespreek wat de gevolgen zijn voor uw pensioen. Informatie over de

gevolgen voor de AOW vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank. Of kijk op www.svb.nl.

Let op: ook als u binnen het buitenland verhuist, moet u Aegon inzake BFM daarover informeren.

Mijnpensioenoverzicht.nl

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u hebt opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Als u vragen hebt

Voor alle vragen over uw pensioenregeling kunt u bellen met Aegon inzake BFM, te bereiken op

088 - 116 3054, of via e-mail mp-voorlichting@azl.eu. Of u kijkt op www.mijnwerkerspensioen.nl.
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