Beste heer, mevrouw,
Welkom bij Aegon Levensverzekering N.V., wij zijn uw pensioenuitvoerder! U bouwt pensioen op in de
regeling van NEDERLANDS LOODSWEZEN BV. Uw werkgever laat deze pensioenregeling uitvoeren door
Aegon Levensverzekering N.V.
Elke werkgever heeft zijn eigen regeling. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt
in deze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert.
Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op het jaarlijkse
Uniform Pensioenoverzicht, op www.aegon.nl/mijnaegon en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen leest u in ons beleggingsbeleid op
www.aegon.nl/overaegon/verantwoordbeleggen.
Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?
Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. Dit is laag 2. In laag 1 leest u in het kort de belangrijke informatie
over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot
slot vindt u in laag 3 juridische en beleidsmatige informatie over uw regeling. Bekijk ook laag 1 en 3 of
vraag deze op bij ons. Wij zijn te bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur via
088 344 12 34 of stuur ons een bericht via www.aegon.nl/e-mail.
Wat krijgt u in deze pensioenregeling?
Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Dat ouderdomspensioen ontvangt u
als u 68 jaar wordt.
U bouwt pensioen op zolang u in dienst bent
Zolang u deelneemt in de pensioenregeling van NEDERLANDS LOODSWEZEN BV bouwt u een
ouderdomspensioen op. 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 vanuit deze regeling is vooral afhankelijk van de
hoogte van het loon dat u heeft verdiend en het aantal jaren dat u deelneemt. Het
ouderdomspensioen wordt vanaf uw 68e jaar ieder(e) maand uitbetaald, zolang u leeft.
De hoogte van het ouderdomspensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO), op
www.aegon.nl/mijnaegon en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
Zo bouwt u uw pensioen op
De pensioenregeling waaraan u deelneemt is een zogenoemde uitkeringsovereenkomst. Elk
jaar bouwt u pensioen op over een deel van het brutoloon dat u in dat jaar heeft verdiend.
U bouwt niet over uw hele brutoloon pensioen op. Ten eerste omdat de pensioenregeling
rekening houdt met de AOW, die u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt.
Daarom bouwt u over een deel van uw loon geen pensioen op. Dit deel heet 'franchise'.
Ten tweede is het brutoloon waarover pensioen opgebouwd wordt gemaximeerd. In het
pensioenreglement staat over welk deel van uw brutoloon u pensioen opbouwt. Over het
eventueel gemaximeerde brutoloon minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,2500% aan
ouderdomspensioen op.
Komt u te overlijden terwijl u nog in dienst bent? Dan krijgt uw partner partnerpensioen. En
uw kinderen krijgen een wezenpensioen.
Alles over uw partnerpensioen leest u in het pensioenreglement
Niet iedere partner heeft recht op partnerpensioen. Kijk in het pensioenreglement of uw
partner bij uw overlijden recht heeft op partnerpensioen.
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De hoogte van het partnerpensioen vindt u op Mijn Aegon
Het partnerpensioen betalen wij na uw overlijden uit aan uw partner zolang uw partner
leeft. Het wezenpensioen wordt uitgekeerd aan ieder kind dat u heeft bij uw overlijden.
Het wezenpensioen eindigt op 21 jarige leeftijd. In sommige situaties is verlenging van de
uitkering mogelijk. U kunt daarover meer lezen in het pensioenreglement. De hoogte van het
pensioen voor uw partner en uw kinderen bij uw overlijden staat op Mijn Aegon, op uw Uniform
Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
Uit dienst? Dan is er na uw overlijden een lager pensioen voor uw partner en
kinderen
Zij krijgen dan alleen nog het partner- en wezenpensioen dat u tijdens uw dienstverband heeft
opgebouwd. Dat is dus lager dan wanneer u nog in dienst zou zijn.
Uw partner heeft mogelijk recht op een uitkering van de overheid
Als u overlijdt, heeft uw partner mogelijk recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van
de overheid: de ANW-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner moet dan de
AOW-leeftijd nog niet bereikt hebben en:
î een of meer minderjarige kinderen te verzorgen hebben
î of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn.
Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank
(www.svb.nl).
U kunt een aanvullend pensioen voor uw partner regelen
Dat noemen we een ANW-hiaatpensioen. De premie betaalt u zelf. Meer daarover leest u in het
onderdeel 'Welke keuzes heeft u?'
Wordt u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt terwijl u in dienst bent? Dan gaat uw pensioenopbouw
(gedeeltelijk) door, zonder dat uw werkgever daar nog volledig premie voor betaalt.
Uw pensioenopbouw loopt door als u arbeidsongeschikt wordt
Als u volledig arbeidsongeschikt bent, heeft u recht op voortzetting van uw pensioenopbouw.
Bent u voor een deel arbeidsongeschikt? Dan wordt de pensioenopbouw gedeeltelijk voortgezet
zonder dat uw werkgever daar nog volledig premie voor betaalt. De verdere pensioenopbouw
is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid.
Meer informatie over de pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid vindt u in het
pensioenreglement.
Dit gebeurt er als u uit dienst gaat
Als u uit dienst bent bij NEDERLANDS LOODSWEZEN BV en dan pas arbeidsongeschikt wordt,
dan bouwt u geen pensioen op. Maar bent u al arbeidsongeschikt en gaat u dan pas uit dienst?
Dan blijft de opbouw doorlopen voor het deel dat u arbeidsongeschikt was. Bent u ziek als u uit
dienst gaat en wordt u vanwege deze ziekte binnen twee jaar arbeidsongeschikt? Dan heeft u
ook recht op (gedeeltelijke) voortzetting van uw pensioenopbouw.
Wilt u precies weten wat uw pensioenregeling u biedt? Kijk naar het pensioenreglement op
Mijn Aegon of vraag een papieren versie op bij ons.
In uw pensioenreglement leest u de details
In het pensioenreglement staat in detail waar u recht op heeft binnen de pensioenregeling van
uw werkgever. Laag 1 en laag 2 van het Pensioen 1-2-3 geven een vereenvoudigd overzicht
van de inhoud van het pensioenreglement.
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Wat krijgt u in deze pensioenregeling niet?
Wordt u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen aanvullend
arbeidsongeschiktheidspensioen van ons.
Deze regeling biedt geen aanvullend pensioen bij arbeidsongeschiktheid.
Als u arbeidsongeschikt wordt, is er dus geen aanvulling op de arbeidsongeschiktheidsuitkering
(IVA/WIA) die u van de overheid krijgt.

Hoe bouwt u pensioen op?
U bouwt op drie manieren pensioen op:
A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid als u in Nederland woont of werkt. Op de
website van de Sociale Verzekeringsbank (www.svb.nl) leest u meer over de AOW.
B. Pensioen via uw werkgever. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
C. Pensioen dat u zelf kunt regelen. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.
A. AOW: dit pensioen krijgt 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 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 ieder jaar aangepast. Informatie over de AOW
en uw AOW-leeftijd vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank (www.svb.nl).
Let op: heeft u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen.
B. Het pensioen dat u via uw werk opbouwt
Hoeveel pensioen u opbouwt via de regeling van uw werkgever, ziet u op Mijn Aegon, uw
Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Het UPO krijgt u
ieder jaar van ons. Wilt u een overzicht van de pensioenen die u bij andere werkgevers heeft
opgebouwd? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
C. De pensioenaanvulling waar u zelf voor zorgt
U kunt zelf een aanvulling regelen op uw AOW en het pensioen dat u opbouwt via uw
werkgever. Er zijn verschillende manieren om uw pensioen aan te vullen. Bijvoorbeeld via
banksparen, door een verzekering – zoals een lijfrente – af te sluiten. Of u dat nodig vindt,
hangt af van uw financiële en persoonlijke situatie. Een financieel adviseur kan u helpen bij
het maken van keuzes. U kunt uiteraard ook gebruikmaken van Aegon Advies. U betaalt wel
voor dit advies. U kunt ook kijken naar de pensioenschijf van vijf op de website van het Nibud
www.nibud.nl.
Ieder jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op. Het pensioen dat u zo opbouwt, is de
optelsom van al die stukjes. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zolang u leeft.
Dit heet een middelloonregeling.
Zo bouwt u pensioen op
Ieder jaar bouwt u in deze regeling pensioen op over een deel van het bruto loon dat u in
dat jaar heeft verdiend. Soms telt een deel van uw loon niet mee voor de pensioenopbouw,
zoals bijvoorbeeld variabel inkomen of een ploegentoeslag. Of is uw brutoloon hoger dan
het vastgestelde maximum. Vraag uw werkgever welk deel van uw loon meetelt voor de
pensioenopbouw. Ook houdt deze pensioenregeling rekening met de AOW die u van de
overheid ontvangt als u met pensioen gaat. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen
opbouwt, maar AOW ontvangt heet 'franchise'. In het pensioenreglement staat over welk deel
van uw loon u pensioen opbouwt.
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Over uw brutoloon minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,2500% aan pensioen op. Het totale
pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die jaren plus de eventuele indexatie. Vanaf
uw pensioendatum ontvangt u dit pensioenbedrag gedeeld door 12 (maandelijks) of gedeeld
door 4 (per kwartaal) zo lang u leeft.

U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op.
U bouwt ieder jaar een stukje pensioen op
U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u niet over uw hele
loon. Over de franchise bouwt u geen pensioen op. Dit drempelbedrag heeft te maken met
de AOW-uitkering die u vanaf uw AOW-leeftijd van de overheid ontvangt. Over het eventueel
gemaximeerde brutoloon minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,2500% aan pensioen op.
Een voorbeeld van de berekening van de jaarlijkse opbouw
Stel een deelnemer verdient per jaar
€ 25.000
De franchise is
€ 15.000
De deelnemer bouwt pensioen op over
€ 10.000
De opbouw van het ouderdomspensioen per jaar is in dit voorbeeld 1,5%, dus dat is € 150.
Het ouderdomspensioen dat hij bij pensionering jaarlijks ontvangt, is een optelsom van alle
jaren plus de eventuele indexatie.
U spreekt met uw werkgever af of u zelf een deel van uw pensioen betaalt. Dat noemen
we een 'eigen bijdrage'. We weten niet hoe hoog uw eigen bijdrage is. Dat staat in uw
arbeidsovereenkomst.
Heeft u een eigen bijdrage?
Dan houdt uw werkgever de eigen bijdrage op uw loon in en betaalt de totale pensioenpremie
aan ons. Lees meer over uw eigen bijdrage in uw arbeidsovereenkomst of het
personeelsreglement van uw werkgever. Als u een eigen bijdrage betaalt, ziet u deze terug op
uw loonstrook.

Welke keuzes heeft u zelf?
Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe
pensioenuitvoerder.
U kunt uw opgebouwde pensioen meenemen
Als u van werkgever verandert en daardoor een andere pensioenregeling krijgt, kunt u ervoor
kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht. Bent
u na 1 januari 2015 in dienst getreden dan kunt u de waardeoverdracht aanvragen wanneer u
dat wilt. Wilt u hier gebruik van maken? Geef dit dan door aan uw nieuwe pensioenuitvoerder.
Laat u hier vooraf goed over informeren. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt
onder andere af van het soort pensioenregeling bij uw nieuwe werkgever, de marktrente en de
tarieven van de nieuwe pensioenuitvoerder.
Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen én uw pensioen dat u heeft opgebouwd
is hoger dan € 497,27 (2020) per jaar, dan blijft uw opgebouwde pensioen staan bij Aegon
Levensverzekering N.V.. U ontvangt vanaf de pensioendatum het opgebouwde pensioen.
Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Een pensioenadviseur kan u helpen bij het maken van
keuzes. U kunt uiteraard ook gebruikmaken van Aegon Advies. U betaalt wel voor dit advies.
Is uw pensioen dat u heeft opgebouwd lager dan 497,27 (2020) per jaar, dan mogen wij vanaf
2019 de waarde van uw pensioen overdragen naar uw nieuwe pensioenregeling.
Daarmee wordt uw pensioen in de nieuwe regeling hoger. U hoeft daar zelf niets voor te doen.
Zodra uw pensioen is overgedragen, informeert uw nieuwe pensioenuitvoerder u hierover.
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Heeft u niet direct een nieuwe pensioenregeling? Dan blijft het pensioen bij Aegon tot het
moment dat u wel een nieuwe pensioenregeling heeft. Lukt dit niet binnen vijf jaar? Dan krijgt
u van ons informatie over het afkopen van uw pensioen. U ontvangt dan de waarde van uw
pensioen in één keer.

Is uw pensioenopbouw geëindigd na 1 januari 2018 en is uw pensioen lager dan € 2,- ? Dan
vervalt dit pensioen.
Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Klik door naar de Pensioenvergelijker of vraag een
papieren versie op bij ons.
De Pensioenvergelijker helpt u
Bijvoorbeeld om overeenkomsten en verschillen tussen twee pensioenregelingen op een rij
te zetten. Handig als u aan waardeoverdracht denkt. Of als u de pensioenregelingen van een
eventuele nieuwe werkgever wilt vergelijken. De Pensioenvergelijker vindt u in laag 3 van dit
Pensioen 1-2-3.
Verdient u meer dan € 110.111 (bedrag 2020)? Dan kunt u ervoor kiezen mee te doen aan een
aparte pensioenregeling.
Vraag uw werkgever naar het bestaan van en de voorwaarden voor de aanvullende regeling.
U kunt een deel van uw ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen voor uw partner.
Dat kan bij dienstverlating en op de pensioendatum.
U kunt het pensioen voor uw partner verhogen
Als u uit dienst of met pensioen gaat bij NEDERLANDS LOODSWEZEN BV, dan kunt u
het pensioen dat uw partner krijgt na uw overlijden verhogen. U zet dan een deel van
ouderdomspensioen om in partnerpensioen. Daardoor krijgt u een lager ouderdomspensioen.
Maar uw partner krijgt een hoger pensioen van Aegon Levensverzekering N.V. als u overlijdt.
U kunt uw keuze later niet meer wijzigen
Verhoging van het pensioen is een eenmalige keuze bij dienstverlating. Alleen bij
pensioeningang heeft u nogmaals de keuze om het pensioen voor uw partner te verhogen of te
verlagen.
Een nieuwe pensioenregeling? Controleer het partnerpensioen
Bent u elders in dienst getreden en heeft uw nieuwe werkgever een pensioenregeling? Kijk dan
naar de inhoud van de nieuwe regeling en beoordeel of het inkomen voor uw nabestaanden
voldoende is. Neemt u bij twijfel of vragen eventueel contact op met een onafhankelijke
pensioenadviseur of met Aegon Advies. U betaalt wel voor dit advies.
Meer informatie leest u in het pensioenreglement
Meer informatie over het omruilen van pensioen is te vinden in het pensioenreglement.
U kunt het partnerpensioen, of een deel daarvan, omruilen voor ouderdomspensioen voor
uzelf. Dat kan op de pensioendatum.
U kunt het pensioen van uw partner omzetten in een hoger pensioen voor uzelf
Naast ouderdomspensioen bouwt u ook partnerpensioen op.
Er kunnen redenen zijn waarom u het partnerpensioen niet nodig heeft. Misschien heeft uw
partner zelf een goed pensioen of heeft u geen partner (meer).
U kunt uw keuze later niet meer wijzigen
Het omruilen van pensioen is een eenmalige keuze op het moment dat u met pensioen gaat.
Als u eenmaal gekozen heeft, kunt u dat later niet meer wijzigen. En heeft u een partner? Dan
moet die akkoord gaan met de keuze.
Meer informatie leest u in het pensioenreglement
Meer informatie over het ruilen van pensioen vindt u in het pensioenreglement. In de online
berekeningstool Aegon Pensioenplanner in Mijn Aegon ziet u wat ruilen van pensioen betekent
voor de hoogte van het pensioen. Wilt u hierover advies? Neem dan contact op met een
onafhankelijke adviseur of met Aegon Advies. U betaalt wel voor dit advies.
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U kunt eerder of later met pensioen gaan dan de vastgestelde pensioenleeftijd. Dit moet u
uiterlijk 6 weken voor de gewenste of oorspronkelijke ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit
met uw werkgever.

U kunt later met pensioen gaan als u wilt
In plaats van met pensioen te gaan op uw 68e, kunt u ervoor kiezen om langer door te
werken. U kunt uw pensioen uitstellen totdat u echt met pensioen gaat.
Uw pensioen wordt dan hoger
Als u later met pensioen gaat, gaat uw pensioenuitkering later in. De uitkeringsduur is
hierdoor korter. Uw pensioen per maand wordt daardoor hoger. Voor meer informatie over
de verhoging van uw opgebouwde pensioen kijkt u op onze online berekeningstool Aegon
Pensioenplanner in Mijn Aegon. De voorwaarden voor het uitstellen van uw pensioen leest u in
het pensioenreglement.
U kunt ook eerder met pensioen
U kunt er ook voor kiezen om uw pensioen eerder in te laten gaan dan op uw 68e. Dat
betekent wel dat uw ouderdomspensioen lager wordt. U bouwt minder lang pensioen op en
wij moeten u langer een pensioen uitkeren. Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële
gevolgen.
Houdt u rekening met de AOW?
U moet er ook rekening mee houden dat de AOW wellicht later ingaat dan uw vervroegde
ouderdomspensioen. Kijk op de website van de Sociale Verzekeringsbank (www.svb.nl) om
te zien wanneer uw AOW ingaat. Wilt u daarover advies? Neem dan contact op met een
onafhankelijke pensioenadviseur of met Aegon Advies. U betaalt wel voor dit advies.
U kunt beginnen met een aantal jaar een hogere pensioenuitkering en daarna een lagere.
U kunt ervoor kiezen om met een hoog pensioen te beginnen
U kunt de keuze maken om eerst een paar jaar een hoger ouderdomspensioen te ontvangen,
en daarna een lager ouderdomspensioen. Kijk voor de hoogte van de bedragen in de online
berekeningstool Aegon Pensioenplanner in Mijn Aegon.
U kunt uw keuze later niet meer wijzigen
Bij het ingaan van uw ouderdomspensioen kiest u hoe u uw pensioen ontvangt. U kunt uw
keuze later niet meer wijzigen.
Meer informatie leest u in het pensioenreglement
Meer informatie over een pensioen dat hoger begint, leest u in het pensioenreglement. In onze
online berekeningstool Aegon Pensioenplanner in Mijn Aegon kunt u zelf berekenen wat een
hoog/laag pensioen voor u betekent. Wilt u hierover advies? Neem dan contact op met een
onafhankelijke adviseur of met Aegon Advies. U betaalt wel voor dit advies.
Uw werkgever geeft u de keuze voor een extra pensioen bij overlijden: een ANWhiaatpensioen. U besluit zelf of u hieraan meedoet.
U kunt een aanvullend pensioen voor uw partner regelen
U kunt er voor kiezen om een extra pensioen te regelen voor uw nabestaanden. Dit heet
een ANW-hiaatpensioen. U bepaalt zelf of u hieraan meedoet. De premie betaalt u zelf. Meer
informatie over dit ANW-hiaatpensioen vindt u in het pensioenreglement.

Hoe zeker is uw pensioen?
De hoogte van uw pensioen staat vast. Het is echter mogelijk dat wij uw pensioen niet met de
prijzen mee kunnen laten groeien.
Meer informatie over hoogte van uw pensioen ziet u in Mijn Aegon, uw Uniform
Pensioenoverzicht of op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
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Welke kosten maken wij?
Aegon Levensverzekering N.V. maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te
voeren:
î Kosten voor de administratie;
î Kosten om het pensioenvermogen te beheren.
Aegon Levensverzekering N.V. maakt kosten voor de administratie
Aegon Levensverzekering N.V. maakt verschillende kosten om de pensioenregeling uit te
voeren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de administratie. Daaronder vallen de kosten
voor de uitbetaling van de pensioenen en de incasso van de premies. Ook maken wij kosten
voor de communicatie, bijvoorbeeld voor het maken van dit Pensioen 1-2-3 en het Uniform
Pensioenoverzicht (UPO).
En kosten om het vermogen te beheren
Beleggen van het pensioenvermogen kost geld. Wij betalen bijvoorbeeld de partijen aan wie
wij vragen om het vermogen te beleggen. Ook maken wij transactiekosten. Dit zijn de kosten
die in rekening gebracht worden bij de aankoop of verkoop van aandelen of obligaties.
Overzicht van alle kosten
In laag 3 van dit pensioen 1-2-3 vindt u een overzicht van de kosten die wij maken. U kunt dit
overzicht ook bij ons opvragen.

Wanneer moet u in actie komen?
Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar de
pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever.
U kunt uw opgebouwde pensioen meenemen
Als u van werkgever verandert en daardoor een andere pensioenregeling krijgt, kunt u ervoor
kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht. Bent
u na 1 januari 2015 in dienst getreden dan kunt u de waardeoverdracht aanvragen wanneer u
dit wilt. Wilt u hier gebruik van maken? Geef dit dan door aan uw nieuwe pensioenuitvoerder.
Laat u hier vooraf goed over informeren. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt
onder andere af van het soort pensioenregeling bij uw nieuwe werkgever, de marktrente en de
tarieven van de nieuwe pensioenuitvoerder.
Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen én uw pensioen dat u heeft opgebouwd
is hoger dan € 497,27 (2020) per jaar, dan blijft uw opgebouwde pensioen staan bij Aegon
Levensverzekering N.V.. U ontvangt vanaf de pensioendatum het opgebouwde pensioen.
Zie over de uitkering en de aankoop ook de informatie onder het kopje 'Wat krijgt u in
deze pensioenregeling'. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Een onafhankelijke
pensioenadviseur kan u helpen bij het maken van keuzes. U kunt uiteraard ook gebruikmaken
van Aegon Advies. U betaalt wel voor dit advies.
Is uw pensioen dat u heeft opgebouwd lager dan € 497,27 (2020) per jaar, dan mogen wij
vanaf 2019 de waarde van uw pensioen overdragen naar uw nieuwe pensioenregeling.
Daarmee wordt uw pensioen in de nieuwe regeling hoger. U hoeft daar zelf niets voor te doen.
Zodra uw pensioen is overgedragen, informeert uw nieuwe pensioenuitvoerder u hierover.
Heeft u niet direct een nieuwe pensioenregeling? Dan blijft het pensioen bij Aegon tot het
moment dat u wel een nieuwe pensioenregeling heeft. Lukt dit niet binnen vijf jaar? Dan krijgt
u van ons informatie over het afkopen van uw pensioen. U ontvangt dan de waarde van uw
pensioen in één keer.
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Is uw pensioenopbouw geëindigd na 1 januari 2018 en is uw pensioen lager dan € 2,- ? Dan
vervalt dit pensioen.

Als u arbeidsongeschikt wordt.
Bedenk wat de gevolgen zijn van arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen
Als u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt heeft u wel recht op gehele of
gedeeltelijke voortzetting van uw pensioenopbouw. Zonder dat uw werkgever daar nog volledig
premie voor betaalt.
Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid.
Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen in kaart
brengt. U hoeft ons niet zelf te informeren over uw arbeidsongeschiktheid. Dat gebeurt
automatisch door het UWV.
Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat.
Voor uw pensioenregeling is trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaan of
samenwonen vaak hetzelfde.
Of uw partner recht heeft op een pensioen kunt u lezen in het pensioenreglement. Vindt u dat
het partnerpensioen niet goed genoeg geregeld is? Zorg dan dat u iets extra's regelt. Wilt u
advies? Neem dan contact op met een onafhankelijke adviseur of met Aegon Advies. U betaalt
wel voor dit advies.
Vooral bij samenwonen goed opletten
Als u ongehuwd samenwoont, heeft uw partner niet altijd recht op een partnerpensioen
bij uw overlijden. Om uw partner daarvoor in aanmerking te laten komen, moet u aan
bepaalde voorwaarden voldoen. Of uw partner recht heeft op een partnerpensioen in deze
pensioenregeling leest u in het pensioenreglement.
Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap beëindigt.
U gaat scheiden of beëindigt het geregistreerd partnerschap
Dan heeft uw ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens
het huwelijk (of de periode van het geregistreerd partnerschap). U kunt met uw ex-partner
wel afwijkende afspraken maken. Deze afspraken legt u vast in het scheidingsconvenant. Stel
ons binnen twee jaar op de hoogte van de scheiding en eventuele afwijkende afspraken. Wij
passen het pensioen daarop aan en wij kunnen na pensionering het ouderdomspensioen dat
uw ex-partner krijgt, dan rechtstreeks aan hem of haar uitbetalen.
Bij het stoppen van het samenwonen gelden andere regels
Het recht op een deel van het ouderdomspensioen geldt niet voor ongehuwd samenwonenden.
Ongehuwd samenwonenden moeten zelf afspraken maken over de verdeling van het
ouderdomspensioen. Uw ex-partner kan wel recht hebben op het partnerpensioen dat
opgebouwd is tot aan het einde van de relatie. Informeer ons daarom over het einde
samenwonen. Kijk voor meer informatie in het pensioenreglement.
Als u verhuist naar het buitenland.
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 in het buitenland nogmaals verhuist, moet u Aegon Levensverzekering N.V.
daarover informeren.
Als u werkloos wordt.
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Bij werkloosheid stopt uw pensioenopbouw
Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw werkloosheid voor uw ouderdomspensioen
en voor het partnerpensioen en wezenpensioen in kaart brengt. Ook de dekking bij
arbeidsongeschiktheid vervalt als u werkloos wordt. Wilt u advies? Neem dan contact op met
een onafhankelijke adviseur of met Aegon Advies. U betaalt wel voor dit advies.

Bekijk regelmatig op www.mijnpensioenoverzicht.nl hoeveel pensioen u in totaal heeft
opgebouwd.
Op Mijn Aegon ziet u alles over dit pensioen
De actuele stand van uw pensioen bij Aegon Levensverzekering N.V. ziet u op Mijn Aegon.
U ziet er ook hoeveel pensioen u heeft opgebouwd en hoeveel pensioen u nog op kunt
bouwen. Wist u dat u hier ook elders opgebouwde pensioenen kunt invoeren? U kunt er ook
berekeningen maken voor als u langer wilt doorwerken, of als u pensioenen wilt omruilen. Ook
vindt u er onze online berekeningstool Pensioendoel in Mijn Aegon.
Neem contact met ons op als u vragen heeft of gebruik maakt van de actie- en/of
keuzemomenten.
Voor alle vragen over uw pensioenregeling kunt u bellen met Aegon
Levensverzekering N.V.
U kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur via 088 344 12 34
of stuur ons een bericht via www.aegon.nl/e-mail.

Benieuwd naar uw totale pensioen?
Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl of op www.aegon.nl/mijnaegon voor meer informatie. Meer
weten over uw pensioen? Kijk naar laag 1 en laag 3 van Pensioen 1-2-3.
Deze informatie beschrijft de hoofdlijnen van uw pensioenregeling. Uw volledige pensioenregeling
kunt u nalezen in het pensioenreglement in laag 3. Alleen het pensioenreglement is bepalend voor uw
rechten uit deze pensioenregeling.
Hoe gaan wij om met uw privacy?
Aegon Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij houden
ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Gedragscode Verwerking
Persoonsgegevens Verzekeraars (zie www.verzekeraars.nl). Hoe wij met uw gegevens omgaan staat in
ons privacy statement. Deze kunt u vinden op onze website www.aegon.nl/over-ons/privacy. Vertel het
ons als u vindt dat wij niet goed met uw gegevens omgaan.
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