
Pensioen en Overlijden 
Over wat er voor uw partner en kinderen is  
geregeld als u komt te overlijden.

Pensioenfonds Avebe



Wat is het belangrijkste dat  
ik moet weten?

Wat is nog meer handig  
om te weten?

Ik wil alles weten over het 
nabestaandenpensioen
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 Wat is het belangrijkste dat ik moet weten?

U bouwt bij ons niet alleen pensioen op voor uzelf. U bouwt ook een pensioen op voor uw partner  
en/of kind(eren) als u overlijdt. Hieronder vindt u het belangrijkste dat u moet weten. 
 
 Als u overlijdt tijdens uw dienstverband met Avebe, dan is het partnerpensioen 70% van het  
 ouderdomspensioen dat u op uw pensioendatum zou hebben gehad. Daarbovenop ontvangt uw  
 partner nog eens 30%. Dat pensioen wordt uitgekeerd tot uw partner een AOW-uitkering ontvangt.  
 
 Het wezenpensioen is voor uw kinderen. De hoogte van het wezenpensioen is 14% van het  
 ouderdomspensioen dat u op uw pensioendatum zou hebben ontvangen. 

 Bent u uit dienst als u overlijdt? Dan is het partnerpensioen 70% van het opgebouwde  
 ouderdomspensioen. Wilt u weten hoeveel u hebt opgebouwd? De pensioenplanner geeft een indicatie van 
 de hoogte van uw opgebouwde pensioen. 

 U kunt een verzekering afsluiten voor een extra partnerpensioen. Dat is vooral handig als uw partner  
 na uw overlijden een te laag inkomen zal hebben om van te kunnen leven. We noemen deze verzekering de  
 Nabestaandenoverbruggingsverzekering. Klik hier om meer te lezen over deze verzekering.

 Het pensioenfonds heeft de administratie uitbesteed aan Syntrus Achmea. 

Inhoud

Wilt u meer weten?  
Ga dan naar: 
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https://www.pensioenfondsavebe.nl/over-ons/brochures-en-formulieren
www.pensioenfondsavebe.nl
www.mijnpensioenoverzicht.nl


 Wat is nog meer handig om te weten?

Het is goed om te weten dat het partnerpensioen bij ons goed geregeld is. Maar het blijft belangrijk om uzelf af 
te vragen of uw partner voldoende inkomen heeft als u komt te overlijden.

De hoogte 

Als u overlijdt tijdens uw dienstverband bij Avebe, 
dan is het partnerpensioen 70% van het ouderdoms- 
pensioen dat u op uw pensioendatum zou hebben 
gehad. 

Ontvangt uw partner op dat moment nog geen AOW? 
Dan krijgt hij of zij naast het partnerpensioen ook nog 
een tijdelijk partnerpensioen. Dat is nog eens 30% van 
het ouderdomspensioen. Het tijdelijk partnerpensioen 
stopt op het moment dat uw partner een AOW- 
uitkering krijgt. 

Als u uit dienst bent 
 
Als u overlijdt als u niet meer in dienst bent, dan 
wordt de hoogte van het partnerpensioen anders  
berekend. Het partnerpensioen is dan 70% van het 
ouderdomspensioen dat u had opgebouwd op het  
moment dat u uit dienst ging. 

Wilt u weten hoeveel ouderdomspensioen u hebt  
opgebouwd? Kijk dan op uw Uniform Pensioen- 
overzicht, bezoek de pensioenplanner op onze website 
of log in op www.mijnpensioenoverzicht.nl. 

Inhoud

3

https://inloggen.achmea.nl/adfs/ls/?wa=wsignin1.0&wtrealm=http%3a%2f%2fi-portaal.achmea.nl%2fadfs%2fservices%2ftrust&wctx=915aaecb-529f-47ad-adfb-926f8e9f8d8d
www.mijnpensioenoverzicht.nl


Extra pensioen 
 
Het partnerpensioen is een aanvulling op de Anw- 
uitkering van de overheid. De kans dat uw partner 
recht heeft op een Anw-uitkering wordt steeds  
kleiner. Als uw partner geen Anw-uitkering ontvangt, 
dan is er mogelijk te weinig inkomen.  
 
Daarom kunt u het Nabestaandenoverbruggings- 
pensioen afsluiten. Dit is een verzekering. U doet dit 
vrijwillig en daarom ook op eigen kosten. Het  
Nabestaandenoverbruggingspensioen komt bovenop 
het partnerpensioen. 

Wilt u meer weten? Lees dan hier verder.

Pensioen voor uw kinderen
 
Als u komt te overlijden, ontvangen uw kind(eren) een  
wezenpensioen. Met uw kinderen worden bedoeld 
uw eigen kinderen (ook geadopteerde kinderen) en uw 
stief- of pleegkinderen die u zelf opvoedt en 
onderhoudt.

De hoogte van het wezenpensioen is 14% van het  
ouderdomspensioen. De uitkering stopt in principe op 
het moment dat uw kind 18 jaar wordt. Als uw kind 
studeert of invalide is dan wordt het wezenpensioen 
uitgekeerd tot uw kind 27 jaar wordt. 

Inhoud

Tot de AOW- 
leeftijd  

 
Na de AOW- 
leeftijd

Wat ontvangt uw partner na overlijden?

Overlijdt u tijdens uw dienstverband, 
dan ontvangt uw partner:

Overlijdt u als u uit dienst bent  
dan ontvangt uw partner:

Avebe partnerpensioen 
+ Avebe tijdelijk partnerpensioen 
+ eventueel Anw-uitkering 
+ eventueel Nabestaanden- 
   overbruggingspensioen  
 
Avebe partnerpensioen  
+ AOW 

Avebe partnerpensioen  
+ eventueel Anw-uitkering 

 
 
Avebe partnerpensioen  
+ AOW 
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https://www.pensioenfondsavebe.nl/over-ons/brochures-en-formulieren


Inhoud

 Ik wil alles weten

Wilt u alle ins-and-outs weten over het nabestaandenpensioen, lees dan verder.  

Als u met pensioen gaat

Als u er voor kiest om op uw pensioendatum het  
partnerpensioen volledig in te ruilen voor extra  
ouderdomspensioen, dan krijgt uw partner géén part-
nerpensioen. Als u slechts een deel hebt ingeruild voor 
extra ouderdomspensioen dan is het partnerpensioen 
lager.  
 
Als u er juist voor kiest om een deel van het ouder-
domspensioen in te ruilen voor een hoger partner- 
pensioen, dan valt het partnerpensioen uiteraard 
hoger uit.

Meld uw partner aan 
 
Als u ongehuwd samenwoont dan krijgen wij dit  
niet automatisch door van uw gemeente. U moet uw 
partner daarom bij ons aanmelden. U hebt hiervoor 
een samenlevingsovereenkomst nodig die door een 
notaris is ondertekend. Alleen dan heeft de partner 
met wie u ongehuwd samenwoont recht op een  
partnerpensioen.

Wilt u uw partner aanmelden? Gebruik dan  
dit formulier. 

5

https://www.pensioenfondsavebe.nl/assets/downloads/Avebe_formulier_gegevens.pdf


Inhoud

Rekenvoorbeeld. Wat ontvangt uw partner na overlijden

In dit rekenvoorbeeld leggen we uit hoe het partnerpensioen wordt berekend. We hebben geen rekening  
gehouden met een eventuele Anw-uitkering van de overheid en een Nabestaandenoverbruggingspensioen  
via de werkgever. Als uw partner daar recht op heeft dan is het inkomen hoger. 

67

Met pensioen 
Monique is 67. Ze gaat 
met pensioen. Vanaf nu 
ontvangt ze alleen het 
partnerpensioen dat ze 
levenslang ontvangt. 
Dit is € 10.360.

Daarbovenop ontvangt 
ze een AOW-uitkering 
ter hoogte van € 14.076 
(in 2018). 

In dienst

In dienst 
René (30) komt in 
dienst. Per jaar  
bouwt hij € 400 aan
ouderdomspensioen 
op.

Overlijden 
René (35) overlijdt.  
Hij heeft dan  
€ 2.000 aan  
ouderdomspensioen 
opgebouwd. 

Nabestaandenpensioen 
Monique blijft achter. Ze ontvangt  
€ 14.800 aan partnerpensioen. Dit bedrag 
bestaat uit een deel dat ze levenslang ontvangt 
(€ 10.360) en een deel dat ze tijdelijk (€ 4.440) 
ontvangt. 

René kon tot zijn 67ste nog (67-35) 32 jaar  
pensioen opbouwen. In totaal kon René tot zijn 
67ste het volgende opbouwen:
32 jaar x € 400 = € 12.800 + € 2.000 (wat hij al 
had opgebouwd) = € 14.800. Als basis voor de 
berekening geldt het salaris op het moment van 
overlijden. Het levenslange partnerpensioen is 
70% van het te bereiken ouderdomspensioen. 
Het tijdelijke partnerpensioen is 30% van het te 
bereiken ouderdomspensioen. 
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Handige bronnen 

U kunt bij de websites van de volgende instanties terecht voor meer informatie over uw pensioen.

 
U kunt hier inloggen op de  
Pensioenplanner en uw opgebouwde  
Avebe-pensioen bekijken. 

Heeft u ook bij andere werkgevers  
pensioen opgebouwd? Dan kunt u hier al 
uw opgebouwde pensioenen bekijken. U 
logt in met uw Digi-D. 
 

Check uw pensioen en pas het aan als uw 
situatie verandert. Bekijk op de website 
van Wijzer in geldzaken wat u zelf kunt 
doen.  

 

De uitvoerder van volksverzekeringen 
in Nederland. U vindt hier onder andere 
meer informatie over de Anw-uitkering.

 

@

@

@

@

Inhoud
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www.pensioenfondsavebe.nl
www.mijnpensioenoverzicht.nl
www.wijzeringeldzaken.nl
www.svb.nl


Contact

Heeft u vragen over uw pensioen? Neem dan contact op met de pensioenhelpdesk.

De pensioenhelpdesk

De helpdesk is op werkdagen bereikbaar van 8.30  
tot 17.00 uur op telefoonnummer  013 - 462 93 00.  
 
U kunt ook een e-mail sturen naar  
pensioenfondsavebe@achmea.nl. 

U kunt ook een brief sturen aan: 
 
Pensioenfonds Avebe pensioenhelpdesk
p/a Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V.  
Postbus 90170 
5000 LM Tilburg

Pensioenreglement 
 
Om de teksten prettig leesbaar te houden is de  
informatie in deze folder een verkorte en eenvoudige 
versie van de informatie uit het pensioenreglement.  
 
Het pensioenreglement is uiteindelijk leidend. U  
vindt het pensioenreglement op onze website
www.pensioenfondsavebe.nl. 

Inhoud
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