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Afstandsverklaring bijzonder partnerpensioen 

Gegevens deelnemer 
Naam    ________________________________________ 

Geslacht   man / vrouw  

Geboortedatum   ________________________________________ 

Uw klantnummer  ________________________________________ 

Gegevens ex-partner 
Naam    ________________________________________ 

Geslacht   man / vrouw  

Geboortedatum   ________________________________________ 

 

Hierbij verklaart de ex-partner,  _________________________ (naam ex-partner) 

 

• Afstand te doen van zijn/haar recht op bijzonder partnerpensioen en 

• bekend te zijn met de gevolgen van deze verklaring en 

• te weten dat deze keuze eenmalig is en niet meer gewijzigd kan worden. 
 

Plaats: _______________________________ Datum: ____________________ 

 

Handtekening deelnemer:  ________________________________________  

 

Handtekening ex-partner*:  ________________________________________ 

*Stuur ook een kopie van een legitimatiebewijs mee. 

Op de kopie van uw legitimatiebewijs kunt u uw BSN, uw foto en het 

documentnummer afschermen. Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer 

respecteert uw privacy en behandelt de door u verstrekte gegevens conform het 

privacyprotocol. 

 

Beide handtekeningen en een kopie van een legitimatiebewijs van de ex-

partner zijn verplicht. 

Is het niet mogelijk om samen het formulier te ondertekenen? Dan sturen wij de 

verklaring door naar uw ex-partner voor ondertekening. 

 

  

Pensioenfonds 

Rail & Openbaar Vervoer 

Postbus 2030 

3500 GA Utrecht 

 

Arthur van Schendelstraat 850 

3511 ML Utrecht 

 

E pensioenen@spfbeheer.nl 

W railov.nl 
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Toelichting ‘Afstandsverklaring bijzonder partnerpensioen’ 

Bijzonder partnerpensioen 

Na (echt)scheiding, beëindiging van het geregistreerd partnerschap of het door 

Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer erkend partnerschap heeft de ex-

partner, na overlijden van de deelnemer, recht op bijzonder partnerpensioen. 

 

Het bijzonder partnerpensioen is het deel van het partnerpensioen dat de 

deelnemer tot de einddatum van de relatie heeft opgebouwd. Als er al vóór 

aanvang van de relatie sprake was van deelname aan de pensioenregeling, telt die 

tijd ook mee voor de berekening van het bijzonder partnerpensioen. 

Afstand doen van bijzonder partnerpensioen 

De ex-partner kan afstand doen van het recht op bijzonder partnerpensioen. Wij 

moeten bijgevoegd formulier dan wel binnen twee jaar na de scheiding hebben 

ontvangen. Na het verwerken van de afstandsverklaring komt het recht ten goede 

aan een eventuele nieuwe partner van de deelnemer. Zowel de deelnemer als de 

ex-partner moet het formulier ondertekenen. 

Van de ex-partner hebben wij ook een kopie van een legitimatiebewijs nodig. 

Zonder beide handtekeningen en een kopie van een legitimatiebewijs van de ex-

partner kunnen we de afstandsverklaring niet in behandeling nemen. 

 

Nadat het ouderdomspensioen volledig is ingegaan is afstand doen van bijzonder 

partnerpensioen niet meer mogelijk. 

 

 

 


