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Overeenkomst tot afstand van het recht op Bijzonder Partnerpensioen zoals vastgelegd in het 
Pensioenreglement en artikel 57 Pensioenwet. 
 
Contractnummer…………………….. 
Polisnummer ………………………… 
 
Partijen: 
Naam………………………….…., hierna te noemen (Gewezen) Deelnemer, geboren………………EN  
Naam ……………………………., hierna te noemen Gewezen Partner, geboren…………………… 
 
Partijen komen hierbij overeen dat de gewezen partner afstand doet van de aanspraak op het Bijzonder 
Partnerpensioen, die op basis van het geldende pensioenreglement verkregen is op de datum waarop de 
samenleving (gemeenschappelijke huishouding) is beëindigd.  
 
Partijen verklaren dat:  
• de samenleving is beëindigd per d.d. …………/……….../..……..;  
• het Bijzonder Partnerpensioen niet conform het pensioenreglement en de Pensioenwet toebedeeld zal 

worden aan de gewezen partner. 
 

Door ondertekening van deze overeenkomst, verliest de gewezen partner de aanspraak op het Bijzonder 
Partnerpensioen jegens de pensioenuitvoerder. Dit houdt in dat bij overlijden van de (gewezen) deelnemer de 
gewezen partner geen recht heeft op een uitkering.  

 
Het verzoek tot afstand van het Bijzonder Partnerpensioen heeft alleen dan werking, indien: 
• deze overeenkomst volledig is ingevuld en door beide partijen is ondertekend en uiterlijk binnen 6 weken 

na dagtekening van de begeleidende brief door Zwitserleven is ontvangen; 
• de kopie van de legitimatiebewijzen van beide partijen is bijgevoegd; en 
• Zwitserleven zich bereid heeft verklaard in te stemmen met dit verzoek. 
 
 
 
 
Naam (gewezen) deelnemer……………………………………………………………………………………….. 
 
Datum ondertekening………/……………../…………   Handtekening………………………………. 
 
 
Naam gewezen partner…………………………………….. 
 
Datum ondertekening………./……………/………….  Handtekening………………………………. 

 
 
 
 
Let op: lees ook de bijbehorende toelichting!  
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Toelichting  
In deze toelichting leest u wat het Bijzonder Partnerpensioen is. Ook wordt uitgelegd wat afstand doen van het 
Bijzonder Partner inhoudt. 
 
Partnerpensioen 
U en uw partner zijn uit elkaar. Uw gewezen partner houdt recht op het Partnerpensioen. Het gaat om het 
gedeelte dat tot de datum van beëindiging van de partnerrelatie is opgebouwd. Dit pensioen wordt het 
Bijzonder Partnerpensioen genoemd. 
 
Bijzonder Partnerpensioen 
Het Bijzonder Partnerpensioen is bestemd voor de gewezen partner. Dit komt tot uitkering bij uw overlijden. 
Omdat niet altijd behoefte is aan het Bijzonder Partnerpensioen kan de gewezen partner afstand van doen.  
 
Afstand Bijzonder Partnerpensioen 
Afstand van Bijzonder Partnerpensioen kan met een samenlevingsovereenkomst of een overeenkomst van 
beëindiging geregeld worden. Dit kan bij de notaris. Afstand doen kan ook door het invullen en ondertekenen 
van deze overeenkomst.  
 
Gevolgen Afstand Bijzonder Partnerpensioen 
Zodra uw gewezen partner afstand doet van de aanspraak op Bijzonder Partnerpensioen verliest hij/zij het 
recht op een uitkering bij uw overlijden. Het Bijzonder Partnerpensioen wordt dan aangewend als 
Partnerpensioen voor een eventuele nieuwe partner.  
 
Kopie legitimatiebewijs 
Omdat de gevolgen van afstand doen van Bijzonder Partnerpensioen groot kunnen zijn, ontvangen wij graag 
een kopie van de legitimatiebewijzen van beide partners.  
 
 
 
 


