
Wanneer moet ik in actie komen?
Een verandering in uw leven kan van invloed zijn op uw mijnwerkers
pensioen bij Aegon. Er wordt veel automatisch voor u geregeld, maar 
bepaalde veranderingen moet u zelf aan ons doorgeven. Wanneer moet u 
juist wel of niet in actie komen? We zetten enkele situaties op een rij:

…Bij een verhuizing
Als u binnen Nederland verhuist, 
geeft u uw nieuwe adres door aan 
de gemeente waar 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. U kunt 
ook een e-mail of brief sturen.

…Bij een scheiding
Er gelden regels voor de verdeling 
van het ouderdomspensioen bij een 
 scheiding. Op de documenten pagina 
van onze website vindt u het  formulier 
‘Verdeling ouderdomspensioen bij 
scheiding’. Vul het formulier in om uw 
scheiding 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. 

…Bij overlijden
Als u in Nederland woont, hoeven 
uw nabestaanden niets door te geven. 
Mocht u overlijden, dan geeft de 
 gemeente dat aan ons door.

Woont u in het buitenland wanneer 
u overlijdt? Dan moeten uw na    
be staanden uw overlijden bij ons 
melden. Zij doen dat door een brief of 
e-mail te sturen met daarbij de akte van 
 overlijden.

…Bij pensionering
Enkele maanden voor uw pensioen-
datum ontvangt u van ons  automatisch 
bericht met een opgave van uw 
 mijnwerkerspensioen bij Aegon.  
Hier zit het formulier ‘betaalwijze’ bij, 
waarmee u uw rekeningnummer aan 
ons doorgeeft.

…Nieuw rekeningnummer?
U kunt uw rekeningnummer alleen 
schriftelijk wijzigen. Onze betalings-
afdeling kan op verzoek ook een 
 wijzigingsformulier naar u toesturen. 
Neem hiervoor contact met ons op.
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Beste lezer,

Voor u ligt de nieuwe editie van ons 
Pensioenbulletin. De nieuwsbrief 
is iets korter dan u gewend bent, 
twee pagina’s in plaats van vier. 
Toch  sturen we u graag één keer 
per jaar dit Pensioenbulletin. We 
v inden het belangrijk dat u goed op 
de hoogte bent van uw pensioen.

Bepaalde veranderingen in uw leven 
kunnen van invloed zijn op uw pen-
sioen. In deze editie leest u wanneer 
u in actie moet komen. Sommige 
zaken zijn al automatisch geregeld. 
Maar soms moet u zelf iets aan ons 
doorgeven. Op pagina twee leest u 
veelgestelde vragen en de antwoor-
den daarop. Hebt u meer vragen? 
Neem dan gerust contact met ons op. 
 
Wim Hekstra 
Directeur Aegon Levensverzekering N.V. 

Gepensioneerden: uw jaaropgave komt eraan!

In januari 2018 worden de jaaropgaves van 2017 verzonden. Hier zit ook een 
 specificatie bij van uw nieuwe maanduitkering vanaf januari 2018. U ontvangt 
uw jaaropgave en specificatie rond 23 januari. De jaaropgave wordt ook op-
genomen in uw persoonlijke digitale dossier. Dit kunt u vinden door in te loggen 
op onze website www.mijnwerkerspensioen.nl.  

Contact opnemen?

Dat kan via e-mail naar  
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 is er geregeld voor mijn  nabestaanden?

Uw partner heeft mogelijk recht op partnerpensioen. 
Als dat zo is, ontvangt uw partner na uw overlijden 
automatisch een brief met informatie over het partner-
pensioen. Het recht op partnerpensioen staat ook op 
uw Uniform Pensioenoverzicht. U ziet daar hoe hoog het 
bedrag is.

Als u aan een aantal voorwaarden voldoet, kunnen uw 
nabestaanden begrafenisgeld ontvangen. Begrafenisgeld 
is een bijdrage in de kosten van de uitvaart. Als er recht 
is op begrafenisgeld, dan wordt dit bedrag na overlijden 
automatisch overgemaakt naar de bankrekening waar 
wij het pensioen op overmaken. 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.

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. 
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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, 23 april. Op onze website zijn de betaaldata voor het hele jaar opgenomen.

Hoe krijg ik een overzicht van mijn 
 pensioen?

Op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) ziet u wat u  
hebt opgebouwd bij het AMF of het BFM, voor uzelf en 
uw eventuele nabestaanden. Gepensioneerden ontvangen 
elk jaar een pensioenoverzicht. Oud-deelnemers die nog 
niet met pensioen zijn, ontvangen één keer per vijf jaar 
een UPO. U kunt uw UPO ook digitaal bekijken door in te 
loggen op onze website www.mijnwerkerspensioen.nl.

Op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl krijgt u 
een totaaloverzicht van uw pensioen. U ziet hier ook het 
pensioen dat u bij andere werkgevers hebt opgebouwd én 
het AOW-pensioen. 
Nieuw: sinds kort worden ook de gegevens van gepensio-
neerden opgenomen op www.mijnpensioenoverzicht.nl.


