
Pensioen en samenwonen 
Over wat er voor u en uw partner belangrijk is  
als u gaat samenwonen

Pensioenfonds Avebe



Wat is het belangrijkste dat  
ik moet weten?

Wat is nog meer handig  
om te weten?

Ik wil alles weten over 
pensioen en samenwonen



 Wat is het belangrijkste dat ik moet weten?

U gaat samenwonen. Een nieuwe stap in uw leven. Waarschijnlijk denkt u er niet direct aan maar deze stap heeft 
ook gevolgen voor uw pensioen. Hieronder vindt u het belangrijkste dat u moet weten. 
 
 Als u ongehuwd samenwoont dan is uw partner niet automatisch verzekerd voor het partnerpensioen. 
 Partnerpensioen is een inkomen voor uw partner na uw overlijden. U moet uw partner aanmelden.  
 
 Gaat u ongehuwd samenwonen? Dan moet u uw partner bij ons aanmelden. Gebruik hiervoor dit formulier. 
 We hebben ook een kopie van een door de notaris getekende samenlevingsovereenkomst nodig. 
 Alleen dan heeft uw partner recht op een partnerpensioen. 

 U kunt op dit moment kiezen voor het Nabestaandenoverbruggingspensioen. Hiermee garandeert u een extra  
 inkomen bovenop het partnerpensioen voor als u overlijdt. De premie betaalt u zelf.

 Mocht uw relatie eindigen dan heeft uw ex-partner recht op het opgebouwde partnerpensioen. 
 U heeft recht op het door uw partner opgebouwde partnerpensioen. Het is belangrijk om u dat te realiseren.

 Het pensioenfonds heeft de administratie uitbesteed aan Syntrus Achmea. 

Wilt u meer weten?  
Ga dan naar: 

Inhoud

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


 Wat is nog meer handig om te weten?

Het is goed om te weten dat er voor uw partner iets geregeld is in uw pensioenregeling. Maar het blijft  
belangrijk om uzelf af te vragen of uw partner voldoende inkomen heeft als u komt te overlijden.

Partnerpensioen 
 
Na uw overlijden ontvangt uw partner een partner-
pensioen. Als u overlijdt tijdens uw dienstverband 
bij Avebe, dan is het partnerpensioen 70% van het 
ouderdomspensioen dat u op uw pensioendatum zou 
hebben gehad. Daar bovenop komt nog een tijdelijk 
partnerpensioen. Dat is nog eens 30% van het ouder-
domspensioen. U leest hierover meer in de brochure 
over Partnerpensioen.

Voorwaarden

Als u ongehuwd gaat samenwonen dan moet u aan 
de volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking 
te komen voor partnerpensioen;  
• U woont - volgens de Basisregistratie Personen - op  
    hetzelfde adres; 
• U hebt een samenlevingsovereenkomst afgesloten  
    bij een notaris; 
• U woont al minimaal 6 maanden samen. Als  
    ingangsdatum hanteren we de datum die in de  
    samenlevingsovereenkomst staat.
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https://www.pensioenfondsavebe.nl/over-ons/brochures-en-formulieren


Nabestaandenoverbruggingspensioen 
 
Het nabestaandenoverbruggingspensioen is een 
vrijwillige verzekering. U betaalt daarom ook zelf de 
premie. Als u deze verzekering afsluit dan ontvangt 
uw partner na uw overlijden elke maand een extra 
bedrag van ons. De verzekering stopt wanneer uw 
partner de AOW-leeftijd bereikt of wanneer u uit 
dienst gaat.  
 
De hoogte van de premie voor deelnemers tot 35 jaar  
is € 17,81 per maand en voor de deelnemers van 55 tot 
67 jaar € 54,22. Wilt u hier meer over weten? Lees dan 
meer in de brochure over het  
 ‘Nabestaandenoverbruggingspensioen’.

Einde relatie
 
Als uw relatie eindigt dan heeft uw ex-partner recht 
op het opgebouwde partnerpensioen tijdens de relatie. 
Als u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap 
had, dan heeft uw ex-partner ook recht op het 
opgebouwde ouderdomspensioen. U heeft recht op de 
pensioenen die door uw partner zijn opgebouwd. Dit is 
wettelijk zo geregeld. Als u het pensioen wilt verdelen 
dan kunt u dit formulier gebruiken. U moet de  
pensioenverdeling binnen twee jaar na beëindiging 
van uw relatie aanvragen.

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 (zie brochure  
   over het partnerpensioen)

 
 
Avebe partnerpensioen  
+ AOW 
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https://www.pensioenfondsavebe.nl/over-ons/brochures-en-formulieren
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden/documenten/formulieren/2016/10/26/formulier-mededeling-van-scheiding-in-verband-met-verdeling-van-ouderdomspensioen
https://www.pensioenfondsavebe.nl/over-ons/brochures-en-formulieren


 Ik wil alles weten over pensioen en samenwonen

Wilt u alle ins-and-outs weten over pensioen en samenwonen, lees dan verder.  

De samenlevingsovereenkomst

We stellen een aantal eisen aan de samenlevingsover-
eenkomst. U en uw partner moeten namelijk zorgen 
voor een samenlevingsovereenkomst die is opgesteld 
door een notaris. In deze overeenkomst moet in ieder 
geval de geboortedata en de burgerlijke staat van u én 
uw partner zijn opgenomen. Maar ook de aanvangs-
datum van de gezamenlijke huishouding. Als laatste 
moeten er ‘enige vermogensrechtelijke aangelegenhe-
den’ zijn geregeld. Daarna stuurt u een kopie van de 
samenlevingsovereenkomst samen met dit formulier 
naar het pensioenfonds.

Partner aanmelden 
 
Als u trouwt of uw partnerschap bij de gemeente laat 
registreren, komt uw partner wél automatisch in  
aanmerking voor het partnerpensioen van het  
pensioenfonds. U hoeft dan niets te doen. Uw gemeen-
te brengt ons - zodra uw huwelijk of partnerschap is 
vastgelegd - namelijk direct op de hoogte. Als u in het 
buitenland trouwt, dan is het belangrijk om een kopie 
van uw huwelijksakte naar de afdeling HR te sturen. 
Wij zorgen er dan voor dat uw partner bij ons is  
aangemeld voor partnerpensioen.
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https://www.pensioenfondsavebe.nl/assets/downloads/Avebe_formulier_gegevens.pdf


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  
van het pensioenfonds. 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 ouderdomspensioen. 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.

 

@

@

@

@
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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. 
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Pensioenfonds Avebe
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