
Netto rendement

2014 2015 2016 2017 2018 20192014 2015 2016 2017 2018 2019

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
-2

in
p
ro
ce

nt
en

3,26%3,26%

9,10%9,10%

4,61%4,61%

20,12%

17,10%17,10%17,10%

3,26%

9,10%

4,61%

-2,30%

Rendement op beleggingen +17,1%

Beleidsdekkingsgraad en toeslag

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
101
100

108,4%108,4%

106,3%106,3%

103,0%103,0%

111,5%111,5%
112,4%112,4%

106,9%106,9%106,9%

108,4%

111,5%

106,6%

103,0%

112,1%

0,0%0,0%0,0%0,0% 0,0%0,0% 0,0%0,0% 0,0%0,0% 0,15%0,15% 0,33%0,33%
0,0%0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,15% 0,33%

BDG: 110%

toeslagtoeslagtoeslag

Waar belegt Mhpf in?
Eurozone

staatsobligaties/
renteswaps

Niet-beursgenoteerd
vastgoed

Investment Grade
bedrijfsobligaties

Aandelen ontwikkelde
landen wereldwijd

Aandelen
opkomende landen

Aandelen
Noord-Amerika

Aandelen Europa

High Yield obligates

Nederlandse
woninghypotheken

40%%%%%40%%%404040404040404040%4040404040%%%%40%4040%%40%

4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%
5%

40404040

5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%

13%%1313131313%%%%%%%13%%%%%%%%13131313%%%%13%13%

6%

9%9%9%9%9%9%9%9%9%

4%4%4%4%4%4%4%4%4%

8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%

De belangrijkste
cijfers van 2019

In het voorjaar van 2020 heeft Tpf zijn
naam gewijzigd in Mhpf. Oftewel voluit: Stich-
ting Mediahuis Nederland Pensioenfonds.
Uiteraard blijft de dienstverlening van het
fonds aan zijn deelnemers onveranderd.

De belangrijkste wijzigingen op een rij: 

Naam: Mhpf (Stichting Mediahuis Nederland
Pensioenfonds) 

Website: www.mhpf.nl

Algemeen e-mailadres: info@mhpf.nl 

Mhpf is het ondernemingspensioenfonds voor
Mediahuis Nederland BV. en de aangesloten
ondernemingen waaronder Keesing Media
Group (30% deelneming). 

Het pensioenfonds verzorgt de collectieve
pensioenregeling voor deze ondernemingen
en voor 1224 werknemers, 4662 oud-deelne-
mers en 1689 gepensioneerden per 31 decem-
ber 2019. Mhpf helpt de aangesloten onderne-
mingen met klantgerichte diensten en finan-
ciële concepten op pensioengebied. Daarnaast
geeft het zijn deelnemers onafhankelijke infor-
matie. 

Naast een goed pensioen biedt Mhpf aanvul-
lende zekerheden zoals de premie-vrijstelling
bij arbeidsongeschiktheid. Verder zijn er di-
verse keuzemogelijkheden in de pensioenre-
geling. Zo kan ervoor gekozen worden eerder
met pensioen te gaan of met deeltijdpensioen.
Of eerst een hoger pensioen te ontvangen en
later een lager pensioen. Ook kan ouderdoms-
pensioen worden uitgeruild voor partnerpen-
sioen of omgekeerd.

Tpf heet nu Mhpf 

Mhpf nieuws

Financieel jaarverslag 2019 
Publieksversie, juli 2020

Mhpf organiseerde in november 2019 in het
kader van de Pensioen3daagse een week lang
elke dag een spreekuur voor zijn deelnemers
van 50 jaar en ouder. Hoewel het pensioen
vaak ver weg lijkt, is het wel goed hier nu al-
vast over na te denken, zo was de boodschap
aan deze doelgroep. 

De pensioenspecialisten van Mhpf voorzagen
in het gebouw van Mediahuis Nederland tal
van pensioenvragen van een vakkundig ant-
woord. Zoals hoeveel pensioen heb ik al opge-
bouwd en wat is bereikbaar? Wanneer kan ik
met pensioen? Eerder of later?

Spreekuur 50 plussers

Lees verder op pagina 2

AMSTERDAM • De beleidsdekkingsgraad
daalde in 2019 van 112,1% naar 106,9%.
Concreet betekent dit dat voor elke
uit te betalen euro aan pensioen bijna
€ 1,07 aan beleggingen aanwezig is.

De hoogte van de beleidsdekkings-
graad is een maatstaf voor de financiële
positie van een pensioenfonds en be-
paalt mede of een toeslag of korting op
het pensioen wordt toegepast.

Toeslagverlening
Mhpf kan een toeslag op het pensioen

geven om te voorkomen dat toekomsti-
ge pensioenuitkeringen worden uitge-
hold door inflatie. Vereiste daarbij is
echter dat de beleidsdekkingsgraad
110% of hoger is. Daarmee is toeslagver-
lening altijd voorwaardelijk en geen
recht. Bovendien kan het pensioen-
fondsbestuur het toeslagbeleid in de
toekomst wijzigen. In januari 2020 con-
stateerde het bestuur dat op grond van
het toeslagbeleid geen ruimte was voor
een toeslagverlening. De beleidsdek-
kingsgraad lag in december 2019 onder
de grens van 110%. In januari 2019 ver-
leende het bestuur wel een toeslag van
0,33%. De beleidsdekkingsgraad be-
droeg op 31 december 2018 112,1%.

Belegd vermogen en rendement
2019 begon met de verwachting dat

een recessie naderde. Het laatste kwar-
taal van 2018 was al slecht verlopen.
Mhpf nam daarom gas terug in het be-
leggingsbeleid en ruilde een deel van de
meest riskante obligaties in voor veili-
ger woninghypotheken. 



Pensioenuitkeringen versus inkomsten

Bijdragen werkgevers /
deelnemers (x € 1.000)

Pensioenuitkeringen
(x € 1.000)

Gemiddeld per actieve
deelnemer (in euro’s)

Gemiddeld per pensioen-
gerechtigde (in euro’s)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

16.409 14.564 14.563 12.151 10.871 10.303

8.784 8.467 8.350 8.221 8.330 8.417

24.276 25.379 26.212 27.109 28.125 28.780

17.377 17.253 17.087 16.827 17.097 17.040

In de eerste acht maanden van 2019 daalde de rente weliswaar fors, maar stegen
vooral de aandelenkoersen heel sterk. In september werd daarom besloten om nog
meer gas terug te nemen en de aandelenadvies te verlagen. Dit pakte in de eerstvol-
gende maanden niet goed uit, want de aandelen plusten nog eens enkele procenten.
Begin 2020 kon meer van deze maatregel worden geprofiteerd. 

Door een combinatie van dalende rente en sterke koersstijgingen op aandelen
rendeerde de beleggingsportefeuille van Mhpf met 17,1%. Dit resultaat werd over-
schaduwd door de gelijktijdige daling van de dekkingsgraad en door het feit dat het
fonds voor het tweede jaar op rij achterbleef bij de eigen benchmark. In 2018 en
2019 is gewerkt aan een samenspel van actieve aandelenbeheerders dat in uiteenlo-
pende marktomstandigheden solide prestaties zou moeten kunnen neerzetten. In
2019 was dat samenspel compleet, maar de resultaten bleven vooralsnog achter bij
de brede markt. We blijven de prestaties kritisch volgen.

Door het hoge rendement steeg het belegd vermogen van € 1.145,9 miljoen tot
€ 1.320,0 miljoen. Die stijging is iets lager dan het rendement, omdat er meer pen-
sioenuitkeringen werden gedaan dan er pensioenpremie werd geïnd.

Uitvoeringskosten
De totale uitvoeringskosten van Mhpf waren in 2019 bijna 25% hoger dan in 2018.

Deze uitvoeringskosten vallen uiteen in de kosten van uitvoering van de pensioenre-
geling, de vermogensbeheerkosten en de transactiekosten. De uitvoeringskosten
bestaan onder andere uit personeelskosten, juridische en advieskosten, toezicht-
kosten en huisvestingskosten. Deze kosten worden deels toegerekend aan de uit-
voering van de pensioenregeling, waaronder de deelnemersadministratie. Het res-
tant wordt toegerekend aan de vermogensbeheerkosten. 

De vermogensbeheerkosten omvatten verder alle kosten in relatie tot het beleg-
gen van het vermogen, zoals vergoedingen voor externe portefeuillebeheerders en
beleggingsadvies. Vooral de vergoedingen voor externe portefeuillebeheerders stij-
gen mee met de omvang van het belegd vermogen, dat in 2019 ruim 15% steeg. De
transactiekosten zijn de kosten gemoeid met
aan- en verkoop van beleggingen.

De totale kosten van het vermogensbeheer
bedroegen in 2019 € 4,8 miljoen tegenover
€ 4,5 miljoen in 2018. Als percentage van het
belegd vermogen daalden ze echter van
0,40% tot 0,38%. De totale transactiekosten
bedroegen € 2,0 miljoen tegenover € 1,1 mil-
joen het jaar ervoor.

Herstelplan
Op grond van financiële regelgeving moet

de beleidsdekkingsgraad van Mhpf 115,6% be-
dragen om volledig solvabel te zijn. De be-
leidsdekkingsgraad ligt echter sinds eind
2014 onder dit niveau. Jaarlijks berekent
Mhpf in een herstelplan of het dit reservete-
kort voldoende snel kan inlopen. Ook in 2020
laten de berekeningen zien dat dit kan lukken. 

In een jaarverslag wordt terug gekeken naar het afgelopen jaar. In die zin is het jaarverslag van Mhpf
over 2019 geen uitzondering. De samenvatting van 2019 kan kort zijn.

De omstandigheden op de financiële markten en flinke veranderingen bij Mediahuis Nederland waren
uitdagend maar het fonds heeft het hoofd boven water gehouden en eindigde 2019 met een behoorlijke dek-
kingsgraad van 106,9 procent.

Maar bij het maken van het jaarverslag in de eerste helft van het jaar erna (in dit geval 2020) zijn er soms
veranderingen die het jaarverslag in een ander daglicht stellen. Dit jaar is zo’n uitzondering. De coronacrisis
heeft de financiële markten op zijn kop gezet en daarmee de financiële buffers van de pensioenfondsen
aangetast.

Daarnaast is er de aankondiging van een nieuw pensioenstelsel die àlle pensioenfondsen
dwingt op een andere manier te werken. Terugkijken is leuk want 2019 ging best goed maar de
uitdagingen van het fonds zijn zo groot dat tevreden achterover leunen voorlopig niet kan.

Best wel goed maar….
Column voorzitter bestuur Mhpf

Arno Reekers

Financieel jaarverslag 2019 
Publieksversie, juli 2020
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PENSIOENBESTAND

Aantal actieve deelnemers 1.478 1.305 1.224
Totaal aantal pensioengerechtigden 1.611 1.645 1.689
Aantal gewezen deelnemers 4.360 4.521 4.662
Totaal pensioenbestand 7.449 7.471 7.575

PENSIOENREGELING

Premiebĳdragen (x € 1 miljoen) 12,2 10,9 10,3
Pensioenuitkeringen (x € 1 miljoen) 27,1 28,1 28,8
Toeslag pensioenen 0,0% 0,15% 0,33%

FINANCIËLE POSITIE

Beleggingen (x € 1 miljoen) 1.192 1.145 1.320
Neto rendement op beleggingen 4,6% -2,3% 17,1%
Voorziening pensioenverplichtingen 1.053 1.073 1.213
(x € 1 miljoen)
Rekenrente 1,48% 1,36% 0,70%
Beleidsdekkingsgraad 111,5% 112,1% 106,9%
Pensioenbeheerkosten (in €) 163 125 164
per deelnemer
Vermogensbeheerkosten t.o.v. 0,36% 0,40% 0,38%
gemiddeld belegd vermogen
Transactiekosten t.o.v. gemiddeld 0,09% 0,10% 0,16%
belegd vermogen

2017 2018 2019Kerncijfers
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H
et VO bestaat uit vijf personen. Twee per-
sonen vertegenwoordigen de gepensio-
neerden, twee de werknemers en één de
werkgevers. De leden van het orgaan wor-

den benoemd voor een periode van vier jaar.
In 2019 heeft het pensioenbureau het VO diverse

malen om advies gevraagd. Deze adviezen betrof-
fen het communicatieplan 2020, de geschillen- en
klachtenregeling van Mhpf en de waardeover-
dracht kleine pensioenen. In het advies over het
communicatieplan heeft het VO gevraagd om alle
groepen deelnemers – werknemers, oud-werkne-
mers en gepensioneerden – voldoende aandacht te
geven. In dit kader vond de succesvolle gepensio-
neerdendag plaats, werd er een spreekuur voor 50
plussers gehouden en worden regelmatig nieuws-
brieven verstuurd.

Het VO adviseerde het Mhpf bestuur positief over

Het Verantwoor-
dingsorgaan (VO) van
Mhpf toetst het be-
leid van het pen-
sioenfondsbestuur
en geeft advies. Zo
kan een oordeel wor-
den gegeven over
het functioneren van
het bestuur aan de
hand van het jaarver-
slag, de jaarrekening
en de bevindingen
van het intern toe-
zicht. Ook kan het VO
advies geven over
het beloningsbeleid
of een enquête laten
uitvoeren bij de On-
dernemingskamer
van het Gerechtshof
in Amsterdam.

Mhpf nieuws - vervolg 

zijn voornemen om de geschillen- en klachtenpro-
cedure extern te laten uitvoeren. Dit past in de pro-
fessionalisering die het fonds nastreeft. Het VO
deed diverse suggesties om de nieuwe regeling
leesbaar en toegankelijk te maken voor alle betrok-
kenen. 

Volgens de wet waardeoverdracht kleine pen-
sioenen gaat Mhpf voor alle (oud-) werknemers
met een klein pensioen op zoek naar een nieuwe
pensioenuitvoerder. Dit om versnippering van op-
gebouwde pensioenen te voorkomen. Vervolgens
draagt Mhpf dit kleine pensioen indien mogelijk
over. Een klein pensioen betreft een uitkering tus-
sen € 2,- en € 484,09 per jaar (cijfers 2019). Het VO
heeft hierover Mhpf positief geadviseerd, maar
vroeg tegelijkertijd kritisch te kijken naar de uitvoe-
ringskosten die mogelijk door de overdrachten zul-
len stijgen.

Het Verantwoordingsorgaan 

V.l.n.r. Dammes van der Poel, Anneke Simons, Leon Veul, Ronald Uljee en Bert Landwehr Johann.
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Gepensioneerdendag 

In april 2019 organiseerde Mhpf in het ge-
bouw van Mediahuis Nederland in Amster-
dam-Sloterdijk een bijeenkomst voor zijn ge-
pensioneerden. Voor ruim 150 gepensioneer-
den betekende dit een vrolijk weerzien met
oud-collega’s én met de plek waar zij jaren-
lang werkten. 

De gepensioneerden konden die dag kiezen
uit een gevarieerd programma. Zo schetsten
Arno Reekers, bestuursvoorzitter van Mhpf,
en Frank Huitema, Chief Investment Officer,
het financiële plaatje van de huidige pensioen-
ontwikkeling.

Koos Boot, Chief Financial Officer van Me-
diahuis Nederland, lichtte de ontwikkelingen
rond het mediabedrijf toe en de rol die het
moederconcern daarbij speelt.

Tenslotte vertelde Wim Hoogland, waarne-
mend hoofdredacteur van dagblad De Tele-
graaf, hoe het gaat met deze krant en andere
dagbladen en welke moderne investeringen
ervoor zorgen dat deze – zowel digitaal als op
papier – helemaal op de toekomst zijn voorbe-
reid.

Motivaction onderzoek

In het voorjaar van 2019 voerde bureau Mo-
tivaction in opdracht van Mhpf een groot-
schalig onderzoek uit naar de dienstverlening
van het fonds en de manier waarop met de
deelnemers wordt gecommuniceerd. 

Ook werden de deelnemers – gepensioneer-
den, werknemers en oud-werknemers – naar
hun mening gevraagd over onderwerpen als
beleggen en meer specifiek maatschappelijk
verantwoord beleggen.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat
Mhpf zijn werk goed doet. Deelnemers tonen
zich tevreden over de dienstverlening van het
fonds. De fondsmedewerkers worden gezien
als vakkundig en goed benaderbaar. 

Ook hebben de pensioendeelnemers veel
vertrouwen in het fonds, bijvoorbeeld ten
aanzien van het beleggingsbeleid. Wel zijn er
enige zorgen over de toekomstbestendigheid
van Mhpf als relatief klein fonds en is er on-
duidelijkheid over de relatie met Mediahuis
Nederland.

De deelnemers zijn over het algemeen te-
vreden over de manier waarop Mhpf met hen
communiceert. Zij waarderen het dat Mhpf
hen tijdig en op een prettige manier infor-
meert. 

De mail als communicatiemiddel is daarbij
veruit favoriet. De website van Mhpf is goed
bekend en wordt zeer positief beoordeeld.

De Raad van Toezicht (RvT) van Mhpf heeft de
taak toezicht te houden op het beleid van het
fondsbestuur en op de algemene gang van za-
ken in het pensioenfonds. 

De RvT geeft een algemeen oordeel over het func-
tioneren van het bestuur, waarbij een adequate risi-
cobeheersing en een evenwichtige belangenafwe-
ging door het bestuur van essentieel belang zijn.

Daarbij wordt getoetst of de Code Pensioenfond-
sen wordt nageleefd. Ook wordt gekeken of het be-
stuur zich houdt aan de normen die zijn neergelegd
in de Toezichtcode van de Vereniging Intern Toe-
zichthouders Pensioensector. De RvT kan verder
het bestuur raad en advies geven als hierom wordt
gevraagd.

Over het verslagjaar 2019 oordeelt de RvT positief
over het functioneren van het bestuur. Volgens de
RvT heeft het bestuur goed zicht op zijn taken,
stuurt strategisch en werkt efficiënt en volgens
plan.

De normen van de Toezichtcode dienen als lei-
draad voor de beoordeling van tal van onderwer-
pen. Bijvoorbeeld beleggingbeleid, risicomanage-
ment, governance, financiële positie en communi-
catie.

De RvT constateert dat de financiële positie van

Mhpf in 2019 weliswaar verminderd is ten opzichte
van voorgaande jaren, maar dat het fonds het in
vergelijking met andere fondsen goed doet. Zo is op
de uitkeringen aan pensioengerechtigden niet ge-
kort.

De communicatie met de deelnemers noemt RvT
efficiënt, waarbij sprake is van een goed evenwicht
tussen dienstverlening en kosten. Ook het pen-
sioenbureau wordt als ‘zeer laagdrempelig’ voor de
deelnemers beoordeeld.

De Raad van Toezicht

V.l.n.r. Rein Godding, Peter Mannaert en Renske Biezeveld.
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Let Mhpf wel
goed op?

Kosten beleggingen stijgen:

Indexfondsen voor aandelen zijn de trend van
de afgelopen tien jaar. Een mooi gespreid
mandje aandelen tegen hele lage kosten.
Gebruikt Mhpf die ook?

“We geloven als Mhpf dat we met actief beheer
ongeveer even goed kunnen presteren als de grote

beursindices, maar met minder neerwaarts
risico in slechte tijden. En dat hebben we ook
laten zien. Een flink deel van onze aandelen-
portefeuille wordt beheerd door “stock-pic-
kers”: beleggers die aandelen spotten met
meer potentieel dan de meeste andere be-
leggers zien. Soms klopt hun analyse, en
soms niet. Waar het om gaat is dat hun ana-
lyse vaker wel dan niet klopt.”

Dus Mhpf belegt niet passief?
“Bijna de helft van de portefeuille beleggen we

“semi-passief”: dat betekent dat we passief een in-
dex volgen, maar die index is niet een gewone
beursindex zoals de AEX, maar een speciaal ge-
bouwde index, met aandelen waarvan de koers bij-
voorbeeld minder heftige bewegingen maakte. De
kosten daarvan zitten dicht in de buurt van die van
indexfondsen. Zo houden we onze beleggingskos-
ten in toom. Want het blijft een worsteling. Maar
laten we niet vergeten: onze beleggingsprocessen
zijn de afgelopen jaren enorm geprofessionali-
seerd. We screenen vermogensbeheerders veel in-
tensiever, en we meten en beheersen onze beleg-
gingsrisico’s beter. Dat was een harde eis van het
bestuur. In 2019 hebben we een paar matig preste-
rende vermogensbeheerders vervangen door be-
tere en goedkopere. Dat zorgde eenmalig voor
meer transactiekosten. Ondanks de kostenstijging
zijn onze kosten heel gemiddeld, ook als je alleen
kijkt naar pensioenfondsen die even groot zijn, of
naar andere pensioenfondsen met een sterke bin-
ding met de mediasector. Dat willen we graag zo
houden. In 2020 zetten we in op een verlaging van
de kosten.”

Dat pensioenfondsen kosten maken voor hun
beleggingen, is logisch. Diverse grote pensioen-
fondsen zijn ter verantwoording geroepen om-
dat ze hoge kosten maakten. De meeste van die
grote fondsen hebben hun kosten daadwerke-
lijk een beetje teruggebracht. Maar bij Mhpf
zijn ze sindsdien juist hoger geworden
– ook in 2019.

We vragen Frank Huitema, binnen het
fonds verantwoordelijk voor de beleggin-
gen, of dat wel echt nodig was.

“Nee”, antwoordt hij onomwonden. “We
hadden de kosten best constant kunnen
houden. Die stijging komt voort uit een
heel aantal bewuste keuzes die het fonds
gemaakt heeft, en vanuit de overtuiging
dat die meerkosten meer dan terugverdiend wor-
den.“

We lezen steeds dat de rendementen op
pensioenbeleggingen dalen omdat de rente zo
laag is. Als er dan ook nog meer geld aan
kosten wordt uitgegeven, is het toch logisch dat
de pensioenen de inflatie niet kunnen bijbenen?

Huitema: “Dat is een heel begrijpelijke reactie.
Wat wij als pensioenfonds zien is dat onze rende-
mentsverwachtingen dalen. Als wij ons geld in Ne-
derlandse of Duitse staatsobligaties steken, dan
verdienen we daar naar verwachting bijna niets
aan. Daar zijn we de afgelopen jaren dan ook fors
minder in gaan beleggen. We analyseren constant
hoe we met een betere mix van beleggingen het ri-
sico van een grote “crash” op de financiële markten
kunnen verkleinen. We stappen daarom in nieuwe
soorten beleggingen, zoals renteswaps, staatsge-
garandeerde leningen en Nederlandse woninghy-
potheken. Zulke beleggingen leveren naar ver-
wachting een extra rendement op, maar het beleg-
gen erin is net wat duurder dan in staatsobligaties.
Onder de streep zijn onze deelnemers toch beter
af.”

Frank Huitema
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Bereikbaarheid pensioenbureau 
Vanwege de coronacrisis werken medewerkers van het
pensioenbureau tijdelijk thuis. Zij zijn bereikbaar via
e-mail info@mhpf.nl. U kunt hier uw vragen stellen en wij
nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Locatie:
Gebouw Mediahuis Nederland
Basisweg 30
1043 AP Amsterdam
(begane grond)

Auteursrecht
© Stichting Mediahuis Pensioenfonds

Deze publieksversie van het Financieel jaarverslag 2019 is
zorgvuldig samengesteld. Aan deze publieksversie kun-
nen geen rechten worden ontleend. 

Colofon

Mhpf nieuws - vervolg

Wilt u als gepensioneerde weten hoe uw pen-
sioen is opgebouwd? En waarop u bij Mhpf en
bij andere pensioenuitvoerders van organisa-
ties waar u eerder werkte, recht heeft? De ant-
woorden hierop kunt u allemaal vinden op
Mijnpensioenoverzicht.nl. Ook kunt u daarop
zien hoeveel uw AOW bedraagt. Met uw DigiD
kunt u zelf op deze website inloggen. Daarnaast
ontvangt u van Mhpf elk jaar in de maand janu-
ari een jaaropgave van uw opgebouwde pen-
sioenrechten

Partnerpensioen
In Mijnpensioenoverzicht.nl kunt u ook zien of

uw partner bij uw overlijden recht heeft op
partnerpensioen. Als u namelijk in het verleden
uw opgebouwde partnerpensioen heeft uitge-
ruild voor een hoger ouderdomspensioen, dan
is er nu geen partnerpensioen meer voor uw
partner aanwezig

Ook is het belangrijk voor u en uw partner om
te weten dat als u na pensionering getrouwd
bent of een geregistreerd partnerschap bent
aangegaan, uw partner bij uw overlijden geen

recht op partnerpensioen heeft. Dat geldt ook
als u na uw pensionering bent gaan samenwo-
nen.

Pensioen in het nieuws


