
 
Handig! Als u inlogt op  
www.mijnwerkerspensioen.nl maakt 
u de keuze voor AMF of BFM. 
Daarna komt u in de persoonlijke 
omgeving van uw fonds terecht. U 
vindt hier persoon lijke documenten, 
zoals uw jaaropgave en uw Uniform 
 Pensioenoverzicht (UPO). U kunt 
hier ook zelf pensioen zaken regelen. 
Als u nog niet met  pensioen bent, 
ziet u bovendien wat u tot nu toe aan 
 pensioen hebt opgebouwd.

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl komt alle informatie over uw pensioen 
bij elkaar. Nederlandse pensioenfondsen, verzekeraars én de Sociale 
Verzekeringsbank leveren gegevens aan voor deze website. Log in met uw 
DigiD. U ziet dan een totaaloverzicht van uw opgebouwde pensioen en uw 
AOW-pensioen van de overheid. Sinds kort staat hier ook informatie over 
pensioenen die al zijn ingegaan.

Informatie voor gepensioneerden
Sinds april dit jaar kunnen ook   
gepensioneerden terecht op  
www.mijnpensioenoverzicht.nl. 
Elk kwartaal wordt de informatie die 
op deze website staat geactualiseerd. 
U leest hier meer over het ouderdoms
pensioen dat u hebt opgebouwd 
en ontvangt. Daarnaast ziet u ook 
 hoeveel pensioen er is geregeld voor 
uw  eventuele partner als u komt te 
 overlijden. Dat heet partnerpensioen. 

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl  
krijgt u een totaaloverzicht van uw 
pensioen. U ziet het pensioen van 
ons fonds, maar ook uw AOW en het 
pensioen dat u bij eventuele andere 
werkgevers hebt opgebouwd. Hebt u 
zelf nog aanvullend pensioen geregeld 
(bijvoorbeeld lijfrentes of banksparen)? 
Dan ziet u dat hier niet terug. 
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Rijke historie

Beste lezer,

In 1918 werd het AMF ( Algemeen 
 Mijnwerkers Fonds van de 
 Steenkolenmijnen in Limburg) opgericht. 
Dat is nu honderd jaar geleden. In de 
afgelopen eeuw is er veel veranderd op 
pensioengebied. En nog steeds staat de 
pensioenwereld niet stil. Ook het AMF 
kent een lange en rijke historie. Sinds 2014 
hebben het AMF en BFM (Beambtenfonds 
voor het Mijnbedrijf) een nieuw onderdak 
bij Aegon. We voeren de pensioenregelin-
gen uit van ruim 22.000 gepensioneerden, 
oud-deelnemers en hun partners.

Bij deze ontvangt u de jaarlijkse editie 
van ons Pensioenbulletin. Hierin houden 
we u op de hoogte van de laatste ontwik-
kelingen. Daarnaast beantwoorden we 
vragen die regelmatig aan ons worden 
gesteld. 

Hebt u nog andere vragen over uw 
pensioen? Zijn er onderwerpen waarover 
u graag meer wilt lezen in het volgende 
Pensioenbulletin? Laat het ons weten. 
Op de achterpagina van deze nieuwsbrief 
ziet u hoe u ons bereikt.

Wim Hekstra, Directeur Aegon 
Levensverzekering N.V.

Gepensioneerden: 
uw  jaaropgave  2018 
komt eraan!
Rond 23 januari 2019 ontvangt u de 
jaaropgave van 2018. Hier zit ook een 
 specificatie bij van uw nieuwe maand
uitkering vanaf januari 2019.  
Deze jaaropgave vindt u ook in uw 
persoonlijke digitale dossier op onze 
 website www.mijnwerkerspensioen.nl. 
U logt in met uw DigiD.

Mijnpensioenoverzicht.nl nu 
ook voor gepensioneerden



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.

Contact opnemen?

Dat kan via email naar  
mpvoorlichting@azl.eu.  
Of telefonisch via 088  116 3054 (elke 
werkdag van 8.30  17.00 uur). 
 
U kunt ook een brief sturen naar: 
Aegon inzake AMF/BFM 
Postbus 4471 
6401 CZ Heerlen

U vindt ook veel informatie op  
www.mijnwerkerspensioen.nl. 

Drie vragen over het  
Uniform  Pensioenoverzicht (UPO)

1. Wat heb ik er eigenlijk aan?  
Op uw Uniform Pensioenoverzicht 
(UPO) ziet u precies hoeveel pensioen 
u hebt opgebouwd of hoeveel u van 
ons ontvangt. Voor uzelf, maar ook voor 
uw eventuele nabestaanden. 

2. Waar vind ik het UPO?
Bent u al gepensioneerd? Dan ontvangt 
u ieder jaar per post een pensioen
overzicht. Bent u ouddeelnemer en 

ontvangt u nog geen pensioen? Dan 
ontvangt u minimaal één keer per vijf 
jaar uw UPO. Wilt u uw UPO graag 
digitaal inzien? Log dan in op  
www.mijnwerkerspensioen.nl.

3. Hoe zit het met begrafenisgeld?
Ook dat vindt u terug op uw UPO. Staat 
hierover niets op uw UPO vermeld? 
Dan is er geen 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. Welke voorwaarden voor u 
gelden, hangt af van het pensioen
reglement dat op u van toepassing 
is. Is er recht op begrafenisgeld? 
Dan wordt dit bedrag na overlijden 
 automatisch overgemaakt naar het 
rekeningnummer waarop we het 
 pensioen uitbetalen.

Hoe geef ik mijn verhuizing door?

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 20ste.

Voor de komende maanden zijn de betaaldata: 
23 januari, 22 februari, 22 maart, 23 april, 23 mei en 21 juni 2019.  
Op www.mijnwerkerspensioen.nl ziet u de betaaldata voor het hele jaar.

Als u binnen Nederland verhuist, hoeft u dat alleen door te geven aan de 
 gemeente waar u woont of 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 e-mail of een brief. Stuur een kopie van uw 
 legitimatiebewijs mee. Dat is verplicht door de strengere privacyregels. 

Op deze manier weten we zeker dat u zelf de wijziging doorgeeft. 
Wilt u uw correspondentieadres doorgeven? Dat kunt u ook zelf 

digitaal regelen. Hiervoor logt u in op onze website  
www.mijnwerkerspensioen.nl. Of geef het corresponden-
tieadres door per e-mail of brief en stuur een kopie van uw 
legitimatiebewijs mee.


