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Tijdelijk Extra Partnerpensioen bij Pensioenfonds Vervoer 

Extra inkomen voor je partner tot hij of zij AOW ontvangt 

 

Misschien is het inkomen van je partner niet genoeg als jij overlijdt. Daarom kun je bij Pensioenfonds 

Vervoer een Tijdelijk Extra Partnerpensioen verzekeren. In deze brochure leggen we uit wat deze 

verzekering inhoudt en hoe je het extra partnerpensioen regelt.   

Wat krijgen je partner en kinderen van Pensioenfonds Vervoer? 

Zijn jullie getrouwd of geregistreerd partners? Dan krijgt je partner als jij overlijdt een 

partnerpensioen tot hij of zij zelf overlijdt.  

Wonen jullie samen? Dan heeft je partner ook recht op een partnerpensioen als jullie een 

samenlevingscontract hebben of als: 

- jij en je partner een gezamenlijk financiële huishouding voeren en 

- jullie allebei minstens 6 maanden op hetzelfde adres ingeschreven staan bij de gemeente. 

Lees op www.pfvervoer.nl/partnerpensioen wat de voorwaarden zijn voor partnerpensioen.  

Kinderen krijgen tot hun 18e (of uiterlijk tot hun 27e zolang ze studeren) een wezenpensioen. Op je 

pensioenoverzicht kun je zien hoe hoog deze uitkeringen zijn.  

Een extra inkomen: het Tijdelijk Extra Partnerpensioen van Pensioenfonds 

Vervoer 

Het Tijdelijk Extra Partnerpensioen is een extra inkomen dat je partner na je overlijden krijgt tot hij of 

zij AOW ontvangt. Het Tijdelijk Extra Partnerpensioen zit niet standaard in je pensioenpakket. Het is 

een verzekering die je extra kunt afsluiten bij Pensioenfonds Vervoer.  

Het Tijdelijk Extra Partnerpensioen is in 2023 minimaal € 6.000 en maximaal € 17.900 bruto per jaar. 

Per maand is dat minimaal € 500,00 en maximaal € 1.491,67 bruto. Het verzekerde bedrag wordt elk 

jaar iets hoger.    

Je partner krijgt de extra uitkering na overlijden tot de eerste dag van de maand waarin hij of zij voor 

het eerst AOW ontvangt. Je partner ontvangt altijd het verzekerde bedrag, ongeacht zijn of haar 

eigen inkomen.  

http://www.pfvervoer.nl/samenwonen


Voorbeeld: Sandra en Kees 

Sandra (45) woont samen met Kees (50). Sandra werkt al 15 jaar als chauffeur en verdient € 20.000 

bruto per jaar. Kees werkt parttime in een bakkerij en verdient € 15.000 bruto per jaar. Hun totale 

inkomen is dus € 35.000 bruto per jaar. Sandra en Kees hebben een Tijdelijk Extra Partnerpensioen 

bij Pensioenfonds Vervoer verzekerd. Sandra wordt ziek en overlijdt. 

Dit is het inkomen van Kees na het overlijden van Sandra: 

Salaris van Kees       € 15.000  bruto per jaar 

Partnerpensioen van Pensioenfonds Vervoer    €  7.000  bruto per jaar 

Tijdelijk Extra Partnerpensioen via Pensioenfonds Vervoer € 10.000 + bruto per jaar 

Totale inkomen van Kees       € 32.000 bruto per jaar 

        (€ 2.666,67 bruto per maand) 

Hoeveel kost de verzekering?  

Net als voor elke andere verzekering betaal je premie voor het verzekeren van de extra uitkering. 

Hoeveel premie je betaalt, is afhankelijk van:  

 je leeftijd 

 de leeftijd van je partner 

 de hoogte van het tijdelijk extra partnerpensioen voor je partner dat je wilt verzekeren  

Voorbeeld 1:  

Iemand die 38 jaar is en een Tijdelijk Extra Partnerpensioen voor zijn partner (33 jaar) wil verzekeren 

van € 7.500 betaalt € 92,16 per jaar. Dat is € 7,68 per maand. 

Voorbeeld 2:  

Iemand die 60 jaar is en een maximaal Tijdelijk Extra Partnerpensioen voor zijn partner (53 jaar) wil 

verzekeren van € 16.300 betaalt € 1.033,08 per jaar. Dat is € 86,09 per maand. 

Als je precies wilt weten wat je betaalt, ga dan naar www.pfvervoer.nl/verzekeren-TEP en log in met 

je DigiD of met je gebruikersnaam en wachtwoord. Controleer de gegevens van jezelf en je partner 

en kies hoeveel extra partnerpensioen je wilt verzekeren. Je ziet dan meteen de premie die je gaat 

betalen. Wil je het nog niet aanvragen, ga dan niet door naar de volgende stap en sluit dan de 

webpagina. 

Kies je voor de verzekering, dan houdt je werkgever de premie in op je salaris. Je werkgever betaalt 

de premie vervolgens aan Pensioenfonds Vervoer. We berekenen elk jaar opnieuw hoeveel premie je 

gaat betalen. De premie kan ieder jaar iets hoger of iets lager worden.  

http://www.pfvervoer.nl/verzekeren-TEP


Word je arbeidsongeschikt? Dan betaal je minder of helemaal geen premie meer. Hoeveel premie je 

nog betaalt, is afhankelijk van de mate waarin je arbeidsongeschiktheid bent. 

Zo regel je het Tijdelijk Extra Partnerpensioen bij Pensioenfonds Vervoer 

Je kunt het Tijdelijk Extra Partnerpensioen online aanvragen. Ga naar www.pfvervoer.nl/verzekeren-

TEP en log in met je DigiD of met je gebruikersnaam en wachtwoord. Controleer de gegevens van 

jezelf en je partner en kies hoeveel extra partnerpensioen je wilt verzekeren. Je ziet dan ook meteen 

de premie die je gaat betalen. Online aanvragen van Tijdelijk Extra Partnerpensioen kan alleen door 

te ondertekenen met DigiD.  

Heb je geen DigiD of wil je de aanvraag liever niet online doen? Vul dan het formulier ‘Tijdelijk Extra 

Partnerpensioen’ in en stuur het naar ons op. Je vindt het formulier op www.pfvervoer.nl/downloads 

onder het kopje ‘Formulieren’.  

Woon je samen? Dan is het belangrijk dat je een samenlevingsovereenkomst hebt of dat jij en je 

partner minimaal zes maanden op hetzelfde adres ingeschreven staan.  

In een aantal gevallen is er geen uitkering 

Overlijd je binnen één jaar na het afsluiten van de verzekering of binnen één jaar nadat je het 

verzekerd bedrag met meer dan 10% hebt verhoogd? Dan ontvangt je partner geen uitkering  als: 

 je overlijdt aan een ziekte of aandoening waaraan je bij het afsluiten van de verzekering  (of 

het verhogen van het verzekerde bedrag) al leed en  

 je bij het afsluiten van de verzekering (of het verhogen) op de hoogte was van deze ziekte of 

aandoening. 

Alle voorwaarden van de verzekering staan in het pensioenreglement Tijdelijk Extra Partnerpensioen.  

Je vindt het reglement op www.pfvervoer.nl/downloads. 

Wanneer stopt de verzekering?  

De verzekering (en het betalen van de premie) stopt als: 

 Je de verzekering zelf stopzet. Je kunt de verzekering elke maand stoppen. Gebruik hiervoor 

het formulier ‘Tijdelijk Extra Partnerpensioen stopzetten’ op www.pfvervoer.nl/downloads.  

 Je uit dienst gaat. 

 Je jouw pensioen bij Pensioenfonds Vervoer helemaal laat ingaan en stopt met werken. 

 Je partner AOW van de overheid krijgt. 

 Je geen partner meer hebt. Is dat vanwege het beëindigen van het samenwonen? Dan moet 

je dat nog wel aan ons doorgeven. Dat kan met het formulier ‘Tijdelijk Extra Partnerpensioen 

stopzetten’. 

http://www.pfvervoer.nl/verzekeren-TEP
http://www.pfvervoer.nl/verzekeren-TEP
http://www.pfvervoer.nl/downloads

