Afstandsverklaring pensioenrechten einde partnerschap

Bij het aangaan van een partnerschap, maar ook bij beëindiging van een partnerschap kunnen
specifieke afspraken worden gemaakt over de verdeling van de pensioenrechten. Heeft u dit niet gedaan,
dan gelden normaal gesproken de wettelijke bepalingen in verband met de beëindiging van het
partnerschap, welke hierna worden verduidelijkt. Om toch een andere verdeling dan de wettelijke
verdeling vast te leggen kunt u gebruik maken van deze afstandsverklaring pensioenrechten bij
beëindiging partnerschap.

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding
De verdeling van de aanspraken op ouderdomspensioen bij beëindiging van het partnerschap is geregeld
in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Volgens deze wet heeft de ex-partner recht op de
helft van het ouderdomspensioen dat tijdens de huwelijkse periode is opgebouwd.
De wet verevening geldt alleen voor gehuwden en geregistreerd partners. Ongehuwd samenwonen valt
hier dus buiten.

Bijzonder partnerpensioen
In de Pensioenwet (lees ook Pensioen- en spaarfondsenwet) is het afsplitsen van het bijzonder
partnerpensioen bij beëindiging van het partnerschap vastgelegd.
Bij het afsplitsen van het bijzonder partnerpensioen wordt geen rekening gehouden met de duur van het
partnerschap. Het partnerpensioen dat tot het moment van beëindiging van het partnerschap is
opgebouwd wordt in het geheel afgesplitst ten behoeve van de ex-partner, tenzij de hoofddeelnemer in
de periode van het deelnemerschap aan deze pensioenregeling een eerdere beëindiging van een
partnerschap heeft gehad. In dat geval heeft het bijzonder partnerpensioen betrekking op de periode
vanaf de voorgaande beëindiging tot de datum van de opvolgende beëindiging. Het bijzonder
partnerpensioen komt tot uitkering bij het overlijden van de hoofddeelnemer.
Het recht op afsplitsing van het bijzonder partnerpensioen geldt voor aangemelde partners.

Afstandsverklaring
Deze afstandsverklaring is van toepassing op de pensioenrechten van de hoofddeelnemer:
naam : …………………………………………………………………………………………………….  Man  Vrouw
Hierbij verklaart de ex-partner,
naam : …………………………………………………………………………………………………….  Man  Vrouw
geboren op : ………………………………………………………, te ………………………………………………………..
als ondertekenaar van deze afstandsverklaring voor zover van toepassing de Wet verevening
pensioenrechten bij scheiding uit te sluiten. Tevens verklaart ondergetekende dat hij/zij afziet van alle
rechten op bijzonder partnerpensioen als bedoeld in de Pensioenwet (lees ook Pensioen- en
spaarfondsenwet) en dus geen uitkering ontvangt bij het overlijden van de hoofddeelnemer.

………………………...
datum

…………………………………………………..
plaats

………………………………………………………….
handtekening

Wij vragen u dit formulier ingevuld en ondertekend retour te zenden. Let op! Zonder een kopie van een geldig
identiteitsbewijs met uw handtekening nemen wij deze verklaring niet in behandeling.

