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Afstandsverklaring
bijzonder partnerpensioen

Gegevens deelnemer

Naam  
  Man  Vrouw

Voornamen voluit 

Geboortedatum 
 

Burgerservicenummer 

Gegevens van de ex-partner

Naam  
  Man  Vrouw

Voornamen voluit 

Geboortedatum 
 

Burgerservicenummer 

Afstandsverklaring

Bovengenoemde verklaren hiermee dat laatstgenoemde ex-partner: 

Afstand doet van het bijzonder partnerpensioen
per datum van einde huwelijk, einde van geregistreerd partnerschap of einde van (notarieel vastgelegd) samenwonen.

Datum 
 

Datum 

Plaats 
 

Plaats 

Handtekening deelnemer* Handtekening ex-partner  

 
* Zie de toelichting op pagina 2.   

Kopie legitimatiebewijzen
Vergeet niet duidelijke kopieën van beide legitimatiebewijzen bij te sluiten

31
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.16

   

   

         

   

   

         

  
     

       

http://www.bpfbouw.nl


Toelichting bij afstandsverklaring
bijzonder partnerpensioen

Bijzonder partnerpensioen

Na echtscheiding, einde van geregistreerd partnerschap of einde van (notarieel vastgelegd) samenwonen, heeft uw 
ex-partner bij uw overlijden recht op bijzonder partnerpensioen. 

Het bijzonder partnerpensioen is het deel van het partnerpensioen dat door u is opgebouwd tot de einddatum van 
het huwelijk/geregistreerd partnerschap of (notarieel vastgelegd) samenwonen.

Afstand doen van het bijzonder partnerpensioen

Met dit formulier spreekt u af dat het bijzonder partnerpensioen, zoals genoemd in artikel 57 van de Pensioenwet,  
niet toekomt aan uw ex-partner.

Bij uw overlijden heeft uw ex-partner geen recht meer op bijzonder partnerpensioen.

Heeft u een nieuwe partner? Dan krijgt hij of zij het partnerpensioen als u overlijdt. Of u kunt het partnerpensioen 
misschien ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Dit vraagt u aan als u met pensioen gaat.

Deelnemer

U bouwt pensioen op bij bpfBOUW. Of u heeft pensioen opgebouwd bij bpfBOUW. 

Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit formulier?

Kijk op bpfbouw.nl of neem contact met ons op. Bel de Pensioen Informatielijn op 020 583 40 40. U kunt ons bereiken op 
maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 17.30 uur en op vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. 

Stuur dit formulier terug naar 
bpfBOUW, Postbus 637, 1000 EE  Amsterdam
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