
AFSPRAKEN BIJZONDER PARTNERPENSIOEN  
  

 
Gegevens van de deelnemer 

Naam ______________________________ 

Woonplaats ______________________________ 

Geboortedatum ______________________________ 

 
Gegevens van de ex-partner 

Naam   

Woonplaats ______________________________ 

Geboorteplaats ______________________________ 

Geboortedatum ______________________________ 

Burgerservicenummer ______________________________ 

 
Deelnemer en ex-partner beëindigden de relatie op 

Datum ____ - ____ - ________ 

 
Afspraken over het partnerpensioen na beëindigen van relatie 
Zet een vinkje bij uw keuze: 

 De ex-partner doet afstand van het recht op bijzonder partnerpensioen. Het partnerpensioen 

in de pensioenverzekering van de deelnemer bij Aegon is daarmee volledig bestemd voor de 

deelnemer. 

 Ex-partner maakt gebruik van het recht op bijzonder partnerpensioen. Het bijzonder 

partnerpensioen in de pensioenverzekering van de deelnemer bij Aegon is daarmee volledig 

bestemd voor de ex-partner. 

 
Voor welke pensioenen bij Aegon geldt dit? 
De afspraken over het partnerpensioen gelden voor het pensioen opgebouwd bij werkgever(s):  

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 
Ondertekening 

_________________   ____________________   ____________________________________ 

Plaats                         Datum                              Handtekening deelnemer 

_________________   ____________________   ____________________________________ 

Plaats                         Datum                              Handtekening ex-partner  



Waarom dit formulier? 
 

 

Heeft u samengewoond en is uw relatie beëindigd? Laat ons dan weten wat u heeft afgesproken 

over uw partnerpensioen. 

 

Wat is partnerpensioen ook alweer? 

U bouwt pensioen op voor uzelf. Maar veel pensioenregelingen kennen ook een partnerpensioen. 

Uw partner krijgt dit partnerpensioen als u overlijdt. Er zijn wel voorwaarden. Bijvoorbeeld dat er 

een samenlevingscontract was. Of dat u minimaal een bepaalde periode stond ingeschreven op 

hetzelfde adres. Welke voorwaarden voor in uw pensioenregeling gelden? U leest het in uw 

Pensioen 1-2-3 op Mijn Aegon. 

 

Wat gebeurt er nu mijn partner en ik uit elkaar zijn? 

Kwam uw ex-partner in aanmerking voor partnerpensioen toen u nog samen was? Dan heeft uw 

ex-partner recht op een deel van uw partnerpensioen als u uit elkaar gaat. En omgekeerd geldt 

hetzelfde: u heeft recht op een deel van het partnerpensioen van uw ex-partner. Waarom een 

deel? Omdat het alleen gaat om het bedrag dat is opgebouwd tot het moment dat u uit elkaar 

gaat. Het partnerpensioen dat u daarna opbouwt, is voor een toekomstige partner. Goed om te 

weten: het partnerpensioen dat is gereserveerd voor de ex-partner noemen we ‘bijzonder 

partnerpensioen’. 

 

Als de ene ex-partner overlijdt, krijgt de andere ex-partner dus bijzonder 

partnerpensioen? 

Ja, in principe wel. Maar u mag hier ook andere afspraken over maken met uw ex. Bijvoorbeeld dat 

u geen aanspraak maakt op elkaars partnerpensioen. Dat komt vaak voor. Zeker als ex-partners 

ongeveer evenveel verdienen en ze allebei zelf pensioen opbouwen. Zo blijft het volledige 

partnerpensioen beschikbaar voor een eventuele nieuwe partner. 

 

Waarom moet ik dit formulier invullen? 

Met dit formulier laat u ons weten op welke datum u uit elkaar bent gegaan. En of uw ex-partner 

afstand doet van het bijzonder partnerpensioen of juist niet. We voeren deze keuze dan meteen 

door in onze administratie. 

 

Wat gebeurt er als ik dit formulier niet invul? 

Dan passen we de wettelijke regels toe. Dat betekent dat uw ex-partner een deel van uw 

partnerpensioen krijgt. Hoeveel? Dat hangt af van het moment waarop we horen dat u uit elkaar 

bent. En dus niet van het moment dat u daadwerkelijk uit elkaar bent gegaan. Hierdoor kan het 

gebeuren dat uw ex-partner meer partnerpensioen krijgt en een eventuele nieuwe partner veel 

minder partnerpensioen krijgt dan verwacht. Vul het formulier dus altijd in. 

 

http://www.aegon.nl/mijnaegon
http://www.aegon.nl/mijnaegon

