Afstand doen van bijzonder partnerpensioen

Uitgave juni 2019

Belangrijk om te weten
• Afstand doen is alleen mogelijk als uw ex-partner recht heeft op bijzonder partnerpensioen.
• Kiest uw ex-partner ervoor om afstand te doen van het bijzonder partnerpensioen? Dan kan
uw ex-partner daarna niet meer terugkomen op deze beslissing.
• Nationale-Nederlanden treedt niet op als bemiddelaar tussen ex-partners. U en uw ex-partner
zorgen dus zelf voor de aanlevering en ondertekening van deze overeenkomst. Om de privacy
van onze klanten te beschermen, verstrekken wij geen adresgegevens.
• Pas als Nationale-Nederlanden heeft ingestemd met uw verzoek, is de afstand definitief. U en
uw ex-partner ontvangen hierover bericht.
• Lees ook de bijlage ‘Afstand doen van bijzonder partnerpensioen. Wat komt daarbij kijken?’
Deze vindt u achter de overeenkomst.

3451-40.1906

Wilt u afstand doen van het bijzonder partnerpensioen?
• U kunt deze overeenkomst gebruiken voor pensioenverzekeringen van NationaleNederlanden en voormalig Delta Lloyd.
• Heeft u bij meerdere werkgevers pensioen opgebouwd? Vul dan per werkgever één
overeenkomst in.
• Voeg een kopie van een geldig legitimatiebewijs van uw ex-partner toe (paspoort, rijbewijs of
ID-kaart).
• Doen u en uw ex-partner allebei afstand van een bijzonder partnerpensioen dat is opgebouwd
bij Nationale-Nederlanden (of voormalig Delta Lloyd)? Stuur ons dan twee aparte
overeenkomsten.
• Stuur de volledig ingevulde en ondertekende overeenkomst per e-mail naar: pensioen@nn.nl.
U kunt uw stukken ook per post (geen postzegel nodig) sturen naar:
Antwoordnummer 21, 2509 VB Den Haag.
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Overeenkomst ‘Afstand bijzonder partnerpensioen’
Naam (gewezen) deelnemer

, geboren

, (DD-MM-JJJJ)

, geboren

, (DD-MM-JJJJ)

en
Naam ex-partner 			

spreken in verband met het einde van hun huwelijk/(geregistreerd) partnerschap af, dat de ex-partner afstand doet van zijn/haar aanspraak op
bijzonder partnerpensioen. Hiermee doet de ex-partner afstand van het totale bijzonder partnerpensioen dat door de (gewezen) deelnemer tot
het einde van de relatie is opgebouwd. Dit betekent dat de ex-partner geen partnerpensioen ontvangt als de (gewezen) deelnemer overlijdt.

Gegevens werkgever
De pensioenaanspraak waarvan afstand wordt gedaan, betreft het dienstverband van de (gewezen) deelnemer bij:
Werkgever
gevestigd te 				

Contactgegevens (gewezen) deelnemer
Straatnaam + huisnummer		
Postcode en woonplaats			
E-mailadres (optioneel)

Contactgegevens ex-partner
Straatnaam + huisnummer		
Postcode en woonplaats			
E-mailadres (optioneel)

Legitimatiebewijs
Stuur een kopie van een geldig legitimatiebewijs van uw ex-partner mee.

Einddatum
U kunt deze overeenkomst insturen als:
• De einddatum van uw huwelijk/geregistreerd partnerschap is ingeschreven bij de gemeente
• U de einddatum van uw samenleving aan ons heeft doorgegeven. Heeft u de einddatum van uw
samenleving nog niet doorgegeven? Dan kunt u dit nu alsnog doen.
(DD-MM-JJJJ)

Einddatum samenleving:

Ondertekening
Datum:		

Handtekening (gewezen) deelnemer: 					

(DD-MM-JJJJ)		

Datum:		

(DD-MM-JJJJ)

Handtekening ex-partner:

Pas als Nationale-Nederlanden heeft ingestemd met uw verzoek, is de afstand definitief. U ontvangt hierover bericht.
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Afstand doen van bijzonder partnerpensioen.
Wat komt daarbij kijken?
Welke gevolgen heeft afstand doen van bijzonder partnerpensioen?
Als u uit elkaar gaat, heeft uw ex-partner recht op het partnerpensioen dat u tot het einde van de
relatie heeft opgebouwd. We noemen dit ‘bijzonder partnerpensioen’. Uw ex-partner ontvangt het
bijzonder partnerpensioen als u overlijdt. Uw ex-partner kan afstand doen van dit pensioen.
Dit regelt u met de ‘Overeenkomst afstand bijzonder partnerpensioen’.
Deze overeenkomst ondertekent u allebei. Na afstand vervalt het recht op bijzonder partnerpensioen
en ontvangt uw ex-partner geen uitkering als u overlijdt. Na afstand komt het partnerpensioen
mogelijk beschikbaar voor een volgende partner. Heeft u op uw pensioendatum geen partner?
Dan kunt u het partnerpensioen mogelijk inruilen voor een hoger ouderdomspensioen.
Wat voor u geldt, leest u in het pensioenreglement. Voor aanvullende vragen kunt u contact opnemen
met Nationale-Nederlanden.
Afstand bijzonder partnerpensioen na ingang van uw ouderdomspensioen
Doet uw ex-partner afstand van het bijzonder partnerpensioen nadat uw ouderdomspensioen is
ingegaan? Houd dan rekening met het volgende:
• Afstand doen van bijzonder partnerpensioen levert u geen hoger ouderdomspensioen op.
• Heeft u na de ingang van uw ouderdomspensioen opnieuw een relatie gekregen? Dan heeft uw
nieuwe partner geen recht op partnerpensioen. Ook niet als uw ex-partner afstand doet (of heeft
gedaan) van het bijzonder partnerpensioen.
Hoe doet u afstand van bijzonder partnerpensioen?
De Pensioenwet biedt ex-partners de mogelijkheid om afstand te doen van bijzonder partnerpensioen.
Is ervoor gekozen om afstand te doen? Dan moet dit goed worden vastgelegd in het
scheidingsconvenant of in een afzonderlijke afstandsverklaring of overeenkomst. Het is van belang dat
letterlijk is beschreven dat uw ex-partner afstand doet van het bijzonder partnerpensioen. Veel
overeenkomsten voldoen niet aan deze eis. Daarom vragen wij u gebruik te maken van onze
overeenkomst ‘Afstand bijzonder partnerpensioen’.
Let op: pas als Nationale-Nederlanden heeft ingestemd met uw verzoek, is de afstand definitief.
U ontvangt hierover bericht.
Heeft u nog vragen?
Neem dan gerust contact op met onze Klantenservice Pensioen, of raadpleeg uw pensioenadviseur.
Wij zijn op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 telefonisch bereikbaar via 088 663 60 00 (lokaal tarief).
U kunt ook een e-mail sturen naar pensioen@nn.nl.
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