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WAT HEEFT U AAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT EX-PARTNER?

WELK PENSIOEN KUNT U VERWACHTEN?

BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN

HEEFT U NOG VRAGEN?

Uw ex-partner heeft pensioen opgebouwd bij Hagee Stichting.
Omdat u na uw scheiding een partnerpensioen 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 waardevast houden van uw pensioen.

Hagee Stichting heeft een te lage dekkingsgraad. Daarom heeft het fonds een herstelplan 
opgesteld.
• Dekkingsgraad
De verhouding tussen het vermogen (geld in kas) van het pensioenfonds en haar verplichtingen
(wat betaald moet worden).

Het herstelplan is een theoretische benadering van de toekomstige ontwikkeling van de financiële 
positie van het fonds. Bij het opstellen van het herstelplan zijn aannames gemaakt voor het ren-
dement op de beleggingen van het fonds. Het plan is dan ook niet meer dan een indicatie van de 
herstelkracht van het fonds. Volgens het herstelplan bereikt de dekkingsgraad in 2028 het vereiste 
niveau. Als de werkelijke ontwikkelingen anders zijn dan aangenomen in het herstelplan moeten er 
misschien aanvullende maatregelen genomen worden om aan de wettelijke eisen te kunnen voldoen.

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


