
Drie tips voor  
meer inzicht in 
uw pensioen

Uw vraag,
ons antwoord

Wat gebeurt er 
met uw pensioen 
als u overlijdt?

Tip  1

Uw pensioen:  
een totaaloverzicht! 
Iedereen die in Nederland heeft gewoond of gewerkt, heeft vanaf een 

bepaalde leeftijd recht op AOW van de overheid. Dat is een belangrijk 

basisinkomen als u met pensioen bent. Daarnaast hebt u aanvullend 

pensioen opgebouwd bij het AMF of het BFM. Misschien hebt u ook nog 

pensioen bij een ander pensioenfonds opgebouwd. Hoe krijgt u een goed 

totaaloverzicht van uw pensioen? 

Er zijn verschillende hulpmiddelen om meer inzicht te krijgen in uw pensioen, zodat 
u precies weet hoeveel pensioen u (straks) ontvangt en waar dat bedrag uit bestaat. 
Ook is er een digitale omgeving waar u persoonlijke documenten kunt terug vinden 
of uw pensioenzaken zelf kunt regelen. Met drie tips kunt u meer inzicht krijgen in 
uw pensioen. U leest ze op de volgende pagina. 

 Lees verder op pagina 2 >
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Beste lezer,

In deze nieuwsbrief geven we aan  
waar u bepaalde informatie kunt 
 vinden over uw eigen pensioen.   
Zodat u meer inzicht krijgt in 
uw pensioen en wat er voor u 
 geregeld is.

Binnen Aegon is er iets veranderd. 
Ik heb het stokje overgenomen 
van Maarten Edixhoven. Voor u als 
deelnemer verandert er gelukkig 
weinig. Uw pensioen blijft onver-
anderd en gegarandeerd.

Hebt u nog vragen over uw 
 pensioen? Is er informatie die u 
graag terug wilt lezen in het vol-
gende Pensioenbulletin? Laat het 
ons weten. Onze contactgegevens 
vindt u op de achterpagina.

Wim Hekstra, Directeur Aegon 
Levensverzekering N.V.  



Inloggen? 

Op onze website www.mijn werkerspensioen.nl vindt u rechtsboven  
de knop ‘Inloggen’. Via deze knop kunt u inloggen in Mijn Pensioencijfers. 

Dit kan met DigiD. Dat is de gebruikersnaam en het wachtwoord die 
u ook gebruikt als u inlogt op websites van de overheid, zoals de 
 Belastingdienst of uw gemeente. De beveiliging van DigiD is goed. Zo 
weet u zeker dat alleen u uw persoonlijke informatie ziet.

Drie tips voor meer 
inzicht in uw  pensioen 

Bekijk uw Uniform 
 Pensioenoverzicht

Op uw Uniform  Pensioenoverzicht 
(UPO) ziet u precies wat u aan pen-
sioen hebt opgebouwd bij het AMF 
of het BFM, voor uzelf en voor uw 
eventuele nabestaanden. Bent u al 
gepensioneerd? Dan ontvangt u ieder 
jaar een pensioenoverzicht. Bent u 
oud-deelnemer en ontvangt u nog geen 
pensioen? Dan ontvangt u minimaal 
één keer per vijf jaar uw UPO. 

Wilt u uw UPO graag digitaal inzien?  
U vindt uw UPO terug in Mijn 
 Pensioencijfers, de beveiligde online 
omgeving van onze website  
www.mijnwerkerspensioen.nl. 

Log in op  
Mijn Pensioencijfers

Mijn Pensioencijfers is de beveiligde  
online omgeving van onze website  
www.mijnwerkerspensioen.nl. In Mijn 
Pensioencijfers vindt u uw persoonlijke 
documenten, zoals uw jaaropgave en 
uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). 
In Mijn Pensioencijfers kunt u ook 
uw pensioenzaken regelen. Zo kunt 
u bijvoorbeeld een correspondentie-
adres doorgeven. Verder ziet u in Mijn 
Pensioencijfers als niet gepensioneerde 
deelnemer in één oogopslag wat u aan 
pensioen hebt opgebouwd voor uzelf 
en voor uw eventuele partner.

Bezoek  
www.mijnpensioenoverzicht.nl
 
Op de website www.mijnpensioen-
overzicht.nl krijgt u een totaalover-
zicht: u ziet hoeveel pensioen u kunt 
 verwachten als u met pensioen gaat. 
Hier is ook het pensioen meegenomen 
dat u eventueel bij andere werkgevers 
hebt opgebouwd én het AOW-pensioen 
van de overheid. U kunt inloggen met 
uw DigiD. Daarna ziet u in één oog-
opslag:
• hoeveel AOW-pensioen u kunt 

 ontvangen;
• hoeveel aanvullend pensioen u hebt 

opgebouwd tijdens uw loopbaan;
• bij welke pensioenfondsen en/of  

-verzekeraars u pensioen hebt 
 opgebouwd;

•  hoeveel pensioen u in totaal kunt 
opbouwen als uw situatie niet 
 verandert;

•  hoeveel uw nabestaanden krijgen  
als u komt te overlijden. 

U kunt ook samen met uw partner 
inloggen en het gezamenlijk pensioen 
bekijken.

Vanaf 2017 ziet uw Uniform 
 Pensioenoverzicht er anders uit dan u 
gewend bent. De wetgever wil met een 
nieuwe opmaak bereiken dat het UPO 
eenvoudiger en overzichterlijk wordt. 
Wat direct zal opvallen is dat het UPO 
2017 gebruik maakt van afbeeldingen. 
Verder wordt het UPO beperkter in 
omvang en dus overzichtelijker en 
 makkelijker voor u om te lezen.
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Als u overlijdt, moeten uw nabestaanden veel regelen. 

Ook op financieel gebied. Als het gaat om pensioen,  

is er gelukkig veel automatisch geregeld. Waar moeten 

uw nabestaanden op letten? We zetten de belangrijkste 

zaken voor u op een rij.

Moet er iets worden doorgegeven?
Als u in Nederland woont, is dat niet 
nodig. Als het overlijden bekend is bij 
de gemeente, dan geeft de gemeente 
dit automatisch aan ons door.

Woont u in het buitenland? Dan moe-
ten uw nabestaanden uw overlijden wel 
bij ons melden. Dat kan per e-mail of 
per post. We ontvangen dan ook graag 
een kopie van de overlijdensakte. Het 
pensioen wordt uitbetaald tot en met 
de maand van overlijden. Daarna stopt 
het automatisch. Meld het overlijden zo 
snel mogelijk. Zo wordt voorkomen dat 
we teveel pensioen uitkeren en dat dit 
later moet worden terugbetaald. 

Is er recht op begrafenisgeld?
Begrafenisgeld is een bijdrage in de 
kosten van de uitvaart. Uw nabestaan-
den kunnen begrafenisgeld ontvangen 
als u aan een aantal voorwaarden 
voldoet. Die voorwaarden staan in 
het pensioenreglement dat op u 
van toepassing is. Als er recht is op 

 begrafenisgeld, dan wordt dit bedrag 
na overlijden automatisch overgemaakt 
naar de bankrekening waar wij het 
pensioen op overmaken.

Wat is er geregeld voor 
uw nabestaanden?
Uw partner heeft mogelijk recht op 
partnerpensioen. Als dat zo is, ontvangt 
uw partner na uw overlijden automa-
tisch een brief met informatie over 
het partnerpensioen. Uw partner kan 
verder recht hebben op een uitkering 
van de overheid.

Jaaropgave van het  
uitgekeerde pensioen
Binnen twee maanden na het overlijden 
ontvangen uw nabestaanden een jaar-
opgave van het uitgekeerde pensioen. 
Dit is een belangrijk document. De 
jaaropgave is nodig voor aangifte bij  
de Belastingdienst. Nabestaanden 
ontvangen deze jaaropgave standaard 
op het adres van de overledene. Willen 
nabestaanden de jaaropgave op een 

Wat gebeurt er 
met uw pensioen 
als u overlijdt?

Wilt u weten of er recht is op begrafenisgeld? 
U ziet op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) of er recht is op begrafenisgeld. 
Is op het UPO hierover niets vermeld, dan is er geen recht op begrafenisgeld.  
U kunt uw UPO ook digitaal bekijken. Log daarvoor in op onze website  
www.mijnwerkerspensioen.nl. U vindt hier ook uw jaaropgave. 

Hoe weet ik waar mijn 
partner recht op heeft?
• Het recht op partnerpensioen 

staat op uw Uniform 
Pensioenoverzicht. U ziet ook hoe 
hoog het bedrag is.  
Hebt u ook ergens anders 
 pensioen opgebouwd? Op  
www.mijnpensioenoverzicht.nl 
ziet u een totaaloverzicht van uw 
 pensioen. 

• Informatie over de uitkering die 
uw partner mogelijk van de 
 overheid krijgt, kunt u vinden op 
de website van de Sociale 
Verzekeringsbank: www.svb.nl. 

ander adres ontvangen? Dan  kunnen 
zij een correspondentieadres aan ons 
doorgeven. Dat kan schriftelijk  
of door een e-mail te sturen naar  
mp-voorlichting@azl.eu. We ontvangen 
daarbij graag het klantnummer van de 
overledene.
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Wat moet ik regelen bij een scheiding?
Er gelden regels voor de verdeling van het ouderdoms-
pensioen bij een scheiding. Dat is vastgelegd in de  
‘Wet Verevening pensioenrechten bij scheiding’. In deze 
wet is geregeld dat uw ex-partner recht heeft op de helft 
van het ouderdomspensioen dat u tijdens de relatie hebt 
opgebouwd.

Op de documentenpagina van onze website  
www.mijnwerkerspensioen.nl, vindt u het formulier 
‘Verdeling ouderdomspensioen na scheiding’. Vul het 
 formulier in om uw scheiding aan ons door te geven. 
Doet u dat binnen twee jaar na uw scheiding? Dan krijgt 
uw ex-partner zijn of haar deel van het ouderdoms-
pensioen rechtstreeks van ons. Als u dit niet doet, dan 
moet u zelf aan uw ex-partner zijn of haar deel uitkeren.

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 
keuzes binnen 2 jaar na uw scheidingsdatum door via het 
formulier ‘Verdeling ouderdomspensioen na scheiding’.

Bijzonder partnerpensioen? Als er volgens het reglement 
recht is op een partnerpensioen dan ontvangt uw  
ex-partner mogelijk na uw overlijden een bijzonder 
 partnerpensioen.

Uw vraag, ons antwoord
Vragen over pensioen? 
U vindt veel informatie op www.mijnwerkerspensioen.nl. U kunt ons ook bellen: 088 - 116 3054 
(elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur) of mailen: mp-voorlichting@azl.eu. 

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: Henry Peters Fotostudio [G2], Aegon

Ineke Schuyling, Berny van Ool, Erik Vankan, Jan Meijers, Els Loo en Sjaak Thomas beantwoorden uw vragen graag.

Wanneer wordt mijn pensioen uitbetaald?
Uw pensioen wordt op de 23ste van elke maand op  
uw rekening bijgeschreven. Dat gebeurt in de loop van de 
dag. Valt de 23ste in een weekend, dan is de betaling op 
de vrijdag ervoor. In december is de betaling op de 20ste. 
Voor de komende maanden zijn de betaaldata:  
23 januari, 23 februari, 23 maart, 21 april. Op onze web-
site zijn de betaaldata voor het hele jaar opgenomen. 
 
Ontvangt u pensioen in het buitenland, dan duurt het 
langer voordat uw pensioen op uw rekening is bijgeschre-
ven. De bedoeling is: vóór het einde van de maand, of 
bij een kwartaalbetaling: aan het einde van het kwartaal 
(maart, juni, september en december).

Moet ik een adreswijziging doorgeven?
Als u binnen Nederland verhuist, geeft u uw nieuwe 
adres door aan de gemeente waarin u gaat wonen. Wij 
 ontvangen uw adres vervolgens automatisch. U hoeft het 
dus niet aan ons door te geven.  
Verhuist u in of naar het buitenland? Geef dan wel uw 
nieuwe adres door. Stuur hiervoor een e-mail of een brief.

Wilt u uw correspondentieadres doorgeven? Dat kunt u 
ook zelf regelen door in te loggen op onze website  
www.mijnwerkerspensioen.nl.


