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Een extra uitkering voor je partner als jij overlijdt 
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Voor wie is dit reglement? 

Dit pensioenreglement geldt voor jou als je ervoor wilt zorgen dat je partner tijdelijk extra  

partnerpensioen krijgt als jij overlijdt. 

 

Wat staat er in dit reglement? 

 

In dit pensioenreglement lees je  

- Wat de verzekering inhoudt 

- Wat je moet doen om deze verzekering af te sluiten 

- Wanneer je partner een tijdelijk extra partnerpensioen krijgt  

- Hoe lang je partner het tijdelijk extra partnerpensioen krijgt en  

- Hoeveel het tijdelijk extra partnerpensioen is. 
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1. Tijdelijk extra pensioen voor je partner 

1. Je kunt bij Pensioenfonds Vervoer een verzekering afsluiten voor een tijdelijk extra 

partnerpensioen. 

 

2. Het is een vrijwillige verzekering.  

 

3. Wil je deze verzekering afsluiten, geef dat dan door aan je werkgever of aan Pensioenfonds 

Vervoer. 

 

4. Als je de verzekering hebt afgesloten, krijgt je partner na jouw overlijden elke maand een 

uitkering tot je partner AOW ontvangt. 

2. Voor wie is deze verzekering? 

1. Je kunt deze verzekering afsluiten als je 

- In dienst bent bij een werkgever die is aangesloten bij Pensioenfonds Vervoer en 

- Een partner hebt. 

 

2. Je partner is:  

- Degene met wie je bent getrouwd of 

- Degene met wie je een geregistreerd partnerschap hebt of 

- Degene met wie je samenwoont. 

Degene met wie je samenwoont is je partner in het volgende geval:  

- Jij en je partner hebben een samenlevingscontract afgesloten bij de notaris. In dat 

samenlevingscontract staat dat jullie een gezamenlijke financiële huishouding voeren. 

- Daarnaast staan jullie allebei op hetzelfde adres ingeschreven in de Basisregistratie 

Personen. 

- Je partner is niet je ouder, grootouder, overgrootouder of je kind, kleinkind of 

achterkleinkind is. 

- En jij of je partner zijn niet getrouwd met iemand anders, jullie hebben geen geregistreerd 

partnerschap met iemand anders en jullie wonen ook niet samen met iemand anders. 

of 

- Jij en je partner voeren een gezamenlijke financiële huishouding; 

- Daarnaast staan jullie allebei minstens 6 maanden op hetzelfde adres ingeschreven in de 

Basisregistratie Personen; 

- Je partner is niet je ouder, grootouder, overgrootouder of je kind, kleinkind of 

achterkleinkind; 

- En jij of je partner zijn niet getrouwd met iemand anders, jullie hebben geen geregistreerd 

partnerschap met iemand anders en jullie wonen ook niet samen met iemand anders. 
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3. Hoogte van het tijdelijk extra partnerpensioen 

1. Jij bepaalt de hoogte van het tijdelijk extra partnerpensioen. Het minimum bedrag in 2021 is 

€ 5.400,00 per jaar en het maximale bedrag in 2021 is € 16.000,00 per jaar.  

 

2. Het bedrag dat je kiest, is het ‘verzekerde bedrag’. Als jij overlijdt, krijgt je partner iedere 

maand een bedrag. Je mag de hoogte van het verzekerde bedrag maximaal één keer per jaar 

veranderen. 

 

3. Pensioenfonds Vervoer verhoogt ieder jaar op 1 januari het verzekerde bedrag. Daarvoor 

gebruiken we het percentage waarmee de wettelijke Anw-uitkering omhoog gaat. We ronden 

het af naar boven, zodat het een veelvoud van € 100,00 is. We verhogen ook ieder jaar het 

minimale bedrag dat je kunt kiezen als het verzekerde bedrag. Dit ronden wij naar beneden af, 

zodat het een veelvoud van € 100,00 is. 

4. Begin en einde van de verzekering 

1. De verzekering begint zodra Pensioenfonds Vervoer je aanvraag voor de verzekering heeft 

geaccepteerd.  

 

2. Had je deze verzekering al eens eerder afgesloten? En hebben we toen extra afspraken met je 

gemaakt? Bijvoorbeeld dat we in bepaalde gevallen niet betalen, of dat je meer premie moest 

betalen? Dan gelden deze afspraken ook als je je opnieuw aanmeldt voor (een verhoging van) 

deze verzekering. 

 

3. De verzekering stopt in de volgende gevallen: 

- Als je deze verzekering zelf opzegt. De verzekering stopt dan op de eerste dag van de 

maand, minstens een maand nadat je hebt opgezegd. Zeg je deze verzekering bijvoorbeeld 

op 2 augustus op? Dan stopt de verzekering op 1 oktober.  

- Als je uit dienst gaat. 

- Op de eerste van de maand waarin je 70 jaar wordt. 

- Als jij en je partner uit elkaar gaan. 

- Als je partner overlijdt. 

 

4. Pensioenfonds Vervoer mag de tarieven en voorwaarden van de verzekering veranderen. Zo’n 

verandering geldt voor iedereen die een tijdelijk extra partnerpensioen heeft verzekerd. Ben je 

niet akkoord met het nieuwe tarief of de nieuwe voorwaarden? Dan kun je de verzekering 

opzeggen. Doe dat binnen drie maanden nadat je bericht van ons hebt gekregen over de 

verandering. De verzekering stopt dan vanaf het moment van de verandering. Is dat moment 

al voorbij? Dan krijg je de premie terug die je al betaald had na de verandering.   

5. Je wordt arbeidsongeschikt 

1. Word je arbeidsongeschikt, voor een deel of helemaal? Dan betaal je geen premie meer voor 

deze verzekering voor het gedeelte dat je arbeidsongeschikt bent. We noemen dit 
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premievrijstelling.  

 

Je krijgt premievrijstelling in de volgende gevallen: 

-  Je 1e ziektedag is na de ingangsdatum van deze verzekering. En het UWV heeft je  

arbeidsongeschikt verklaard aansluitend aan de wachttijd.  

-  Je 1e ziektedag is na de ingangsdatum van deze verzekering. En deze verzekering is tijdens 

de wachttijd gestopt omdat je uit dienst bent gegaan.  Maar het UWV heeft je 

arbeidsongeschikt verklaard aansluitend aan de wachttijd. 

Wat is de wachttijd? 

Vanaf je 1e ziektedag duurt het een tijd voordat het UWV verklaart of je wel of niet 

arbeidsongeschikt bent. Die periode is de wachttijd. De maximum wachttijd is 104 weken na je 

1e ziektedag. Als je volledig en blijvend arbeidsongeschikt bent, kan de wachttijd korter zijn: 

tussen 13 en 78 weken.  

De premievrijstelling begint direct na de wachttijd. 

2. Hoeveel premievrijstelling je krijgt, hangt af van twee vragen: 

- Krijg je een WIA-uitkering of een WAO-uitkering? 

- Voor hoeveel procent ben je arbeidsongeschikt? Het UWV bepaalt dit. 

Als je een WIA-uitkering krijgt, geldt het volgende: 

Als je een WAO-uitkering krijgt, geldt het volgende: 

 

Verandert je percentage arbeidsongeschiktheid? En kom je daardoor in een andere categorie?  

Dan hangt je premievrijstelling af van het nieuwe percentage arbeidsongeschiktheid. De 

nieuwe premievrijstelling gaat in vanaf de datum van het nieuwe percentage 

arbeidsongeschiktheid. Als je arbeidsongeschiktheid toeneemt, beoordelen we opnieuw of je 

premievrijstelling krijgt.  

Ben je arbeidsongeschikt voor ….% dan is het % premievrijstelling 
  
80 – 100% 100% 
65 – 80% 72,5% 
55 – 65% 60%  
45 – 55% 50%  
35 – 45% 40% 

 

Ben je arbeidsongeschikt voor ….% dan is het % premievrijstelling 
  
80 – 100% 100% 
65 – 80% 72,5% 
55 – 65% 60%  
45 – 55% 50%  
35 – 45% 40% 
25 – 35% 30% 
15 – 25% 20% 
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3. De premievrijstelling stopt in de volgende gevallen: 

- als jij overlijdt 

- op de eerste dag van de maand waarin je AOW krijgt 

- als jij en je partner uit elkaar gaan 

- op de eerste dag van de maand waarin je partner AOW krijgt, of eerder als je partner 

overlijdt 

- als je minder dan 15% arbeidsongeschikt wordt als je een WAO-uitkering krijgt 

- als je minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt als je een WIA-uitkering krijgt. 

 

4.     Als je 100% premievrijstelling krijgt, dan blijft het bedrag voor het tijdelijk extra 

partnerpensioen hetzelfde.  

Als je gedeeltelijke premievrijstelling krijgt en je blijft werken bij je huidige werkgever of een 

andere werkgever die is aangesloten bij Pensioenfonds Vervoer, dan blijft het bedrag voor het 

tijdelijk extra partnerpensioen ook hetzelfde.   

Als je gedeeltelijke premievrijstelling krijgt en je stopt met werken bij een werkgever die is 

aangesloten bij Pensioenfonds Vervoer, dan verandert het tijdelijk extra partnerpensioen: wij 

vermenigvuldigen het bedrag van het tijdelijk partnerpensioen dan met het percentage van je 

premievrijstelling.   

 

5. Word je arbeidsongeschikt? En verhoog je na je 1e ziektedag het bedrag voor het jaarlijks 

tijdelijk extra partnerpensioen? Dan wordt de premie ook hoger. Voor het deel van de premie 

dat hoger is, kun je geen premievrijstelling krijgen. 

 

6. Je krijgt geen premievrijstelling als je arbeidsongeschikt bent geworden door een van de 

volgende situaties.  

- Je nam deel aan een niet-Nederlandse gewapende dienst. 

- Je arbeidsongeschiktheid kwam door eigen opzet of grove schuld. 

Je krijgt ook geen premievrijstelling als je méér arbeidsongeschikt bent geworden door deze 

situaties. 

  

7. Ben je arbeidsongeschikt geworden na 2013? Dan houden we ons aan de afspraken in het 

‘Convenant over dekking van arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrijstelling in 

pensioenregelingen’. Dit AO-convenant kun je vinden op de website van de Pensioenfederatie 

(klik hier). 

6. Jij en je partner gaan uit elkaar 

1. Als jij en je partner uit elkaar gaan, dan moet je dat doorgeven aan ons. De verzekering stopt 

dan. Als jij later overlijdt, krijgt je ex-partner geen tijdelijk extra partnerpensioen. 

 

2. Met ‘uit elkaar gaan’ bedoelen wij echtscheiding, scheiding van tafel en bed, beëindiging van 

het geregistreerd partnerschap en beëindiging van samenwonen.  

https://www.pensioenfederatie.nl/paginas/nl/openbaar/themas/tweede-pijler-pensioen/convenant-arbeidsongeschiktheidspensioen
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7. Begin en einde van het tijdelijk extra partnerpensioen 

1. Als jij overlijdt, dan heeft je partner recht op een tijdelijk extra partnerpensioen. Je partner 

krijgt het tijdelijk extra partnerpensioen elke maand netto in euro’s vanaf de maand waarin je 

overlijdt.  

 

2. Je partner kan er ook voor kiezen om het tijdelijk extra partnerpensioen later in te laten gaan. 

Het tijdelijk extra partnerpensioen wordt dan hoger. 

 

3. Krijgt je partner AOW? Dan stopt het tijdelijk extra partnerpensioen op de laatste dag van de 

maand daarvoor. Het tijdelijk extra partnerpensioen stopt altijd op de laatste dag van de 

maand waarin je partner overlijdt. 

 

4. Overlijd je binnen een jaar nadat je de verzekering hebt afgesloten? Dan krijgt je partner geen 

tijdelijk extra partnerpensioen in het volgende geval. 

- Je bent overleden aan een ziekte of kwaal die je al had toen je de verzekering afsloot, en 

- je wist dat toen je de verzekering afsloot. 

 

Heb je het tijdelijk extra partnerpensioen met meer dan 10% verhoogd? En overlijd je binnen 

een jaar nadat je dat hebt gedaan? Dan krijgt je partner in de volgende situatie alleen het 

oorspronkelijke bedrag en niet de verhoging. 

- Je bent overleden aan een ziekte of kwaal die je al had toen je het tijdelijk extra 

partnerpensioen verhoogde en 

- je wist dat toen je het verzekerde bedrag verhoogde. 

 

5. Je partner krijgt ook geen tijdelijk extra partnerpensioen in het volgende geval: 

-  Je bent overleden doordat je deelnam aan een niet-Nederlandse gewapende dienst. 

- Je bent overleden door opzet of grove schuld van jezelf of van je partner. 

8. De premie 

1. Pensioenfonds Vervoer berekent ieder jaar opnieuw hoeveel premie je betaalt. Daarbij 

gebruiken we je leeftijd, de leeftijd van jouw partner en het tijdelijk extra partnerpensioen dat 

je verzekert. 

 

2. Jij betaalt de premie voor deze verzekering. Je werkgever houdt de premie in op jouw bruto 

loon.  

9. Verhogen en verlagen van het tijdelijk extra partnerpensioen 

1. Pensioenfonds Vervoer beslist ieder jaar of de uitkering van het tijdelijk extra partnerpensioen 

hoger wordt. Die beslissing hangt af van het resultaat van de beleggingen. Je betaalt geen 

premie voor deze verhoging. We zetten er ook geen geld voor opzij. Er is een maximale 

verhoging. Het maximum berekenen we zo: 

- We kijken naar het jaar waarin je een verhoging kunt krijgen.  
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- We kijken naar de periode van 1 juli tot 1 juli vóórafgaand aan dat jaar. We gaan uit van de 

stijging van de lonen in de sectoren Goederenvervoer, Besloten Busvervoer en Taxi. 

- Van de stijging van de lonen nemen we het gewogen gemiddelde. 

 

2. Pensioenfonds Vervoer kan het tijdelijk extra partnerpensioen verlagen. Daarvoor gelden 

dezelfde regels als in deel I hoofdstuk 4 van het pensioenreglement Pensioenfonds Vervoer. 

Het fonds kan besluiten dat pensioenen die al worden uitgekeerd niet of minder worden 

verlaagd.  

10. Verplichting om informatie te geven 

1. Vraagt Pensioenfonds Vervoer om bepaalde informatie die wij mogen vragen voor de 

uitvoering van deze pensioenregeling? Dan ben je verplicht om deze informatie te geven. Deze 

informatie heeft het fonds nodig om de regeling goed uit te voeren. Of om de pensioenen op 

de juiste manier te kunnen betalen. 

 

2. Blijkt later dat de gegevens die je aanlevert niet juist zijn? Dan berekenen wij de premie en het 

tijdelijk extra partnerpensioen opnieuw, met de juiste gegevens. 

 

3. Geef je ons onjuiste of onvolledige gegevens? Dan kan Pensioenfonds Vervoer deze 

verzekering stopzetten. 

11. Hardheidsbepaling 

Het bestuur van Pensioenfonds Vervoer kan besluiten in bijzondere en onvoorziene gevallen af te 

wijken van de regels in dit reglement.  

12. Inwerkingtreding 

Dit pensioenreglement is geldig vanaf 1 januari 2012. Dit pensioenreglement vervangt het 

Pensioenreglement III en is voor het laatst aangepast op 3 juni 2021. 


