
 
 
 
 

 
 
 

 

Toelichting  
 

Uniform Pensioenoverzicht 2015 
 

Uitkeringsovereenkomst 
 

Ex-Partner zonder verevend OP 
 

 

 
 

 
 
 
 
 



Wat heeft u aan het Uniform 
Pensioenoverzicht ex-partner? 
Uw ex-partner heeft pensioen opgebouwd bij Hagee Stichting.  
Omdat u na uw scheiding een pensioen toegekend heeft 
gekregen ontvangt u één keer per jaar een pensioenoverzicht. 
Op dit pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt als 
uw ex-partner overlijdt. 
 
Wij adviseren u om dit overzicht te bewaren, samen met de 
overzichten die u van andere pensioenuitvoerders ontvangt. Zo 
houdt u een helder overzicht van uw pensioen. Op 
www.pensioenkijker.nl vindt u algemene informatie over 
pensioen. 
 

Bij overlijden van uw ex-partner 
Als uw ex-partner overlijdt heeft u recht op een uitkering. 
De uitkering kan hoger zijn vóór uw AOW-leeftijd dan de 
uitkering ná uw AOW-leeftijd. 

 
Houdt uw pensioen zijn waarde?  
Er is sprake van een voorwaardelijk toeslagbeleid. Dat wil 
zeggen dat het bestuur van Hagee Stichting elk jaar beziet of 
er een toeslag (indexatie) verleend kan worden. Deze toeslag 
zorgt voor het welvaarts- of waardevast houden van het 
pensioen.  
 

Bijzondere omstandigheden  
Hagee Stichting heeft een te lage dekkingsgraad. Daarom 
heeft het fonds in 2009 een herstelplan opgesteld dat door de 
toezichthouder is goedgekeurd. In 2013 zijn er maatregelen 
genomen om de dekkingsgraad te verbeteren. Mede door de 
maatregelen is de dekkingsgraad sterk verbeterd. 
 
Met ingang van 1 januari 2015 is nieuwe wetgeving van kracht 
geworden met betrekking tot de financiële positie van 
pensioenfondsen. Pensioenfondsen moeten grotere buffers 
opbouwen om tegenvallers te kunnen opvangen. Door de 
hogere buffers zal er minder snel sprake zijn van een tekort en 
is er minder kans dat de (opgebouwde) pensioenen verlaagd 

moeten worden. Ook kan er minder snel een toeslag worden 
toegekend, en zullen die toeslagen ook kleiner zijn. 
 
Onder de nieuwe spelregels voor de financiële positie is het 
fonds nog steeds in herstel. Dat wil zeggen dat de 
dekkingsgraad nog niet voldoet aan de wettelijke normen. 

 
Heeft u nog vragen?  
Voor vragen kunt u contact opnemen met Ineke Heuvelman 
van het Pensioenbureau, telefoon 020 545 03 61, of 
pensioenbureau@technischeunie.com, www.hagee.nl 
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