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Overeenkomst afstand  
bijzonder partnerpensioen

Waarom deze overeenkomst?
Met deze overeenkomst kunnen u, en uw ex-partner afstand doen van het 
recht op bijzonder partnerpensioen zoals vastgelegd in het pensioenreglement 
en artikel 57 van de Pensioenwet.

Belangrijk!
U kunt deze overeenkomst insturen nadat:
✔  uw echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap is ingeschreven bij de 

gemeente;
✔  u de einddatum van uw samenleving aan ons heeft doorgegeven. Als u 

dat nog niet heeft gedaan, kunt u dat door middel van dit formulier alsnog 
doen.

  Naam deelnemer

  Naam ex-partner

1.  Gegevens deelnemer

1.1  Naam

1.2   Voorletter(s) en 
tussenvoegsel(s)

1.3  Adres

1.4  Postcode en woonplaats

1.5  Burgerservicenummer

1.6  Klantnummer

1.7  Telefoonnummer

2.  Gegevens ex-partner

2.1  Naam

2.2   Voorletter(s) en 
tussenvoegsel(s)

2.3  Adres

2.4  Postcode en woonplaats

2.5  Burgerservicenummer

 Man   Vrouw

Let op: het is niet meer mogelijk om afstand te doen van het bijzonder 
partnerpensioen als dit al is afgekocht.

 Man   Vrouw

komen hierbij overeen dat laatstgenoemde afstand doet van zijn/haar 
aanspraak op bijzonder partnerpensioen, verkregen op de datum dat hun 
huwelijk/geregistreerd partnerschap/gemeenschappelijke huishouding is 
beëindigd.
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3.   Einddatum samen leving 
(alleen bij samenlevings-
contract)

3.1   De einddatum samenleving is 
(dd-mm-jjjj)

4.  Ondertekening

4.1  Datum

4.2  Handtekening Deelnemer

4.3  Handtekening Ex-partner

- -

- -

Let op: stuur een kopie van een geldig legitimatiebewijs met 
handtekening mee
Wij moeten de handtekening van u en uw ex-partner controleren. Daarom 
is het belangrijk dat u een kopie van een geldig legitimatiebewijs mét 
handtekening van u beiden aan de overeenkomst is toegevoegd. Controleert u 
dit voordat u de overeenkomst terugstuurt naar BPF Schilders.

Stuur een scan of foto van de ondertekende overeenkomst samen met 
de kopieën van de legitimatiebewijzen per e-mail naar  
info@bpfschilders.nl of naar:
BPF Schilders
T.a.v. Institutioneel Pensioenbeheer
Antwoordnummer 5534
3700 VB  ZEIST
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Toelichting bij Overeenkomst afstand bijzonder 
partnerpensioen

In deze toelichting leest u wat het bijzonder partner-
pensioen precies is, wat het inhoudt als de ex-partner 
er afstand van doet en hoe u dit kunt regelen.

U en uw partner zijn uit elkaar. De ex-partner 
van de deelnemer houdt in principe recht op het 
partnerpensioen dat tot het einde van de relatie bij 
BPF Schilders is opgebouwd. Partnerpensioen voor ex-
partners noemen wij bijzonder partnerpensioen.
Onder ‘ex-partner’ verstaan wij:
✔  de ex-echtgeno(o)t(e) van de deelnemer;
✔  de ex-partner met wie de deelnemer een 

geregistreerd partnerschap heeft gehad;
✔  de ex-partner met wie de deelnemer een 

gezamenlijk huishouden heeft gevoerd en tijdens 
deze periode bij ons bekend was.

De ex-partner van de deelnemer krijgt recht op 
bijzonder partnerpensioen zodra de deelnemer overlijdt. 
Of binnen 6 maanden na echtscheiding door afkoop. 
Met dit formulier kan de ex-partner afstand doen van 
het recht op bijzonder partnerpensioen. Daarvoor is 
het nodig dat u beiden de overeenkomst ondertekent. 
Daarna stuurt u de overeenkomst terug naar BPF 
Schilders in Zeist.

Over welke periode bestaat recht op bijzonder 
partnerpensioen?
De ex-partner heeft recht op het totaal opgebouwde 
bijzonder partnerpensioen op het moment dat het 
partnerschap is beëindigd. Dit geldt dus ook voor de 
opbouw vóór aanvang van het partnerschap.

Zijn er meer ex-partners?
Dan berekenen wij het bijzonder partnerpensioen voor 
iedere ex-partner apart. Daarbij telt steeds de periode 
vanaf het einde van de vorige relatie tot het einde 
van de ontbonden relatie. De einddatum is de datum 
waarop de echtscheiding of geregistreerd partnerschap 
is ingeschreven bij de gemeente of de einddatum 
samenwonen zoals dit vermeld staat op dit formulier.

Wat betekent afstand doen van bijzonder 
partnerpensioen?
De ex-partner kan afstand doen van het recht op 
bijzonder partnerpensioen. Dit wil zeggen dat de ex-
partner geen aanspraak meer maakt op het bijzonder 
partnerpensioen dat bij BPF Schilders is opgebouwd.
Heeft de ex-partner afstand gedaan van het 
recht op bijzonder partnerpensioen? Dan heeft de 
daaropvolgende partner van de deelnemer hier recht 
op. Als de ex-partner afstand doet van het bijzonder 
partnerpensioen dan heeft dit op dat moment geen 
invloed op de hoogte van het ouderdomspensioen van 
de deelnemer. Het ouderdomspensioen wordt hierdoor 
niet hoger of lager.

Hoe doet de ex-partner afstand van bijzonder 
partnerpensioen?
In de Pensioenwet staat dat de ex-partner afstand kan 
doen van bijzonder partnerpensioen bij huwelijkse 
voorwaarden of bij een schriftelijke overeenkomst met 
het oog op scheiding. Bij ‘schriftelijke overeenkomst’ 
moet u denken aan een echtscheidingsconvenant of aan 
een overeenkomst die u en uw ex-partner onderling 
sluiten. Daarbij is het van groot belang dat letterlijk 
wordt vastgelegd dat de ex-partner afstand doet van 
het recht op bijzonder partnerpensioen.

In de praktijk blijkt dat veel overeenkomsten niet 
aan deze eis voldoen. Daarom hebben wij deze 
Overeenkomst Afstand bijzonder partnerpensioen 
opgesteld. Hierin staat duidelijk dat de ex-partner 
afstand doet van het bijzonder partnerpensioen. Als u 
en uw ex-partner de overeenkomst ondertekenen en 
deze terugsturen naar BPF Schilders dan heeft de ex-
partner geen recht meer op bijzonder partnerpensioen.

Wilt u de afstand alsnog regelen?
Is de afstand van het bijzonder partnerpensioen nog 
niet geregeld? Maar wilt u dit alsnog doen? Onderteken 
dan allebei de overeenkomst en stuur deze naar BPF 
Schilders in Zeist. Wij raden u aan allebei een kopie 
van deze overeenkomst zorgvuldig te bewaren. Zodra 
wij de ondertekende overeenkomst hebben ontvangen, 
bevestigen wij naar u en uw ex-partner dat de ex-
partner afstand heeft gedaan van het recht op bijzonder 
partnerpensioen.

Wat is pensioenverevening?
Pensioenverevening houdt in dat het ouderdoms-
pensioen van de deelnemer dat tijdens uw huwelijk 
of geregistreerd partnerschap is opgebouwd, na uw 
scheiding wordt verdeeld. Besluiten u en uw ex-partner 
dat het ouderdomspensioen niet wordt verdeeld? Dan 
betekent dat niet automatisch dat u ook afstand doet 
van het bijzonder partnerpensioen. Dit moet u apart 
regelen.

Wie doet wat?
U moet er zélf voor zorgen dat u en uw ex-partner 
de overeenkomst ondertekenen. Dat doen wij 
niet. Ook geven wij geen adresgegevens van uw 
ex-partner(s) door. Wij willen hiermee de privacy 
beschermen. Zodra u en uw ex-partner de overeen-
komst hebben ondertekend, stuurt of mailt u deze naar 
BPF Schilders. Vervolgens bevestigt BPF Schilders de 
afstandsverklaring van het bijzonder partnerpensioen 
naar u beiden afzonderlijk.

Vragen?
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website 
www.bpfschilders.nl/scheiden
Voor vragen kunt u op werkdagen contact opnemen 
met onze klantenservice, telefoon (030) 277 56 00.
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