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Keuzeformulier Uitruil Partnerpensioen 
 

Hieronder kunt u uw keuze aangeven. Heeft u eenmaal gekozen, dan kunt u uw keuze niet meer 

veranderen. Op de achterkant van dit formulier leest u meer over het uitruilen van het 

partnerpensioen. 

 

❑ Geen Uitruil Partnerpensioen 

Ik kies niet voor uitruil van het partnerpensioen.  

 

❑ Volledige Uitruil Partnerpensioen 

Ik kies voor volledige uitruil van het partnerpensioen en doe volledig afstand van het 

partnerpensioen. Het partnerpensioen dat is opgebouwd voor 1 januari 2002 blijft staan.  

 

❑ Gedeeltelijke Uitruil Partnerpensioen 

Ik kies voor gedeeltelijke uitruil van het partnerpensioen. Het ouderdomspensioen wordt 

verhoogd met: 

❑ 21,6% Het partnerpensioen wordt verlaagd met 75% 

❑ 14,4% Het partnerpensioen wordt verlaagd met 50% 

❑ 7,2% Het partnerpensioen wordt verlaagd met 25% 

 

Handig om te weten: 

● De genoemde bedragen zijn zonder vakantietoeslag. Het vakantiegeld ontvangt u apart in mei.  

● Aan deze voorlopige berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend. 

● Stuur een kopie van uw notariële akte mee. In de akte moet staan dat u geen partner hebt, of dat 

uw partner het goed vindt dat het partnerpensioen wordt uitgeruild.  

 

 

Datum:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

handtekening deelnemer:   handtekening partner: 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

Bij deze aanvraag moet u ook de volgende bijlage meesturen: 

● Notariële verklaring dat partner afstand heeft gedaan van (een deel van) het partnerpensioen. 
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Toelichting Uitruil Partnerpensioen 
U heeft niet alleen ouderdomspensioen opgebouwd, maar ook partnerpensioen. Het partnerpensioen 

is een levenslange pensioenuitkering die uw partner krijgt wanneer u overlijdt. De uitkering loopt door 

tot uw partner overlijdt.  

 

Wat is het uitruilen van het partnerpensioen? 

Op het moment dat u met pensioen gaat, kunt u kiezen of u het partnerpensioen wilt laten staan voor 

uw partner. U kunt er ook voor kiezen om het partnerpensioen (deels) te stoppen. In ruil daarvoor 

krijgt u dan extra ouderdomspensioen. We noemen dit uitruilen.  

U kunt alleen het partnerpensioen uitruilen dat is opgebouwd vanaf 1 januari 2002. Het pensioen voor 

uw eventuele ex-partner en het wezenpensioen kunt u niet uitruilen. 

 

Wanneer is uitruil handig? 

Als u geen partner heeft op uw pensioendatum, dan ligt het voor de hand dat u afziet van het 

partnerpensioen. Immers, als u na uw pensioendatum alsnog een partner krijgt, dan krijgt deze 

nieuwe partner géén partnerpensioen als u overlijdt.  

 

Als u op uw pensioendatum een partner heeft, dan is het de meest logische keus om het 

partnerpensioen gewoon te houden. Zo voorkomt u dat uw partner ineens veel minder inkomen heeft 

wanneer u overlijdt. U mag er natuurlijk ook voor kiezen om het wel uit te ruilen. Dat kan zinvol zijn als 

uw partner al voldoende inkomen heeft na uw overlijden. Bijvoorbeeld via een levensverzekering, 

eigen vermogen of een goed eigen pensioen. 

 

Voor het uitruilen van het pensioen hebt u een notarisverklaring nodig 

Uw partner moet het altijd eens zijn met het uitruilen van partnerpensioen voor een hoger 

ouderdomspensioen. Dit moet u bij een notaris laten vastleggen. Ook als u geen partner hebt moet u 

dat vastleggen bij een notaris. Bij uw aanvraag moet u een kopie van de notariële akte meesturen.  

 

U kunt ook kiezen om een deel van het partnerpensioen te houden. Uw ouderdomspensioen wordt 

dan verhoogd met onderstaande afgeronde percentages: 

 

Percentage van het partnerpensioen na 
uitruil in ouderdomspensioen  

Verhoging van het ouderdomspensioen 

0% 28,7% 

25% 21,6% 

50% 14,4% 

75% 7,2% 
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