
Nabestaandenpensioen:
goed geregeld

Pensioen en overlijden

achtergrond

Wie geeft het overlijden aan 
ons door?
U woont in Nederland
Uw gemeente geeft het aan ons door 
als u bent overleden. Wij controleren 
dan of uw partner en kinderen recht 
hebben op pensioen. Als dat zo is, 
sturen wij uw partner een brief met een 
aanvraagformulier. Daarmee kan hij of 
zij partnerpensioen aanvragen en ook 
wezenpensioen voor uw kinderen. Het 
is belangrijk dat hij of zij het formulier 
zo snel mogelijk naar ons terugstuurt. 
Zodra wij het formulier ontvangen, gaan 
we tot betaling over. 

U woont in het buitenland 
Als u in het buitenland woont, geeft uw 
gemeente uw overlijden niet aan ons 
door. Dat moeten uw nabestaanden zélf 
doen. Daarvoor sturen ze ons een kopie 
van uw overlijdensakte. Daarna sturen 
wij hen het aanvraagformulier voor 
partner- en wezenpensioen toe. 

Als gepensioneerde bij het Spoorwegpensioenfonds ontvangt u de rest van uw leven 
maandelijks pensioen van ons. En als u overlijdt, krijgen uw partner en kinderen tot 21 jaar 
meestal ook een pensioen van ons. In zo’n moeilijke periode komt er een hoop af op de
nabestaanden. Het verdriet, het regelen van de uitvaart en wat niet al meer. Goed om te 
weten dat er rondom het pensioen weinig geregeld hoeft te worden – dat doen wij. Er zijn 
een paar dingen die uw nabestaanden moeten weten. We zetten ze graag even op een rij.

12



Wanneer krijgen mijn partner 
en kinderen pensioen?
Uw partner en kinderen ontvangen voor 
het eerst een uitkering op de eerste dag 
van de maand volgend op de maand 
waarin u bent overleden. Daarvoor 
moeten wij wel het aanvraagformulier 
op tijd hebben ontvangen. Als uw nabe-
staanden het aanvraagformulier later 
insturen, maken wij het geld later (maar 
wel met terugwerkende kracht) aan hen 
over. Uw ouderdomspensioen wordt 
voor het laatst uitbetaald in de maand 
waarin u overlijdt. Als de betaaldatum 
al voorbij is, dan volgt er nog een maand 
extra betaling van het ouderdoms-
pensioen. 

Belangrijk om te weten:
eenmalige uitkering 
Uw partner heeft naast het partner-
pensioen mogelijk ook recht op een 

Heeft u nog vragen?
Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u  graag.

TIP

Het is belangrijk dat uw nabestaan-
den het aanvraagformulier zo snel 
mogelijk ingevuld en ondertekend 
aan ons opsturen. Als wij het formu-
lier hebben ontvangen, gaan wij tot 
uitbetaling over.

executeur
testamentair?

Het partnerpensioen 
is de levenslange maandelijkse uitkering van het pen-
sioenfonds voor uw partner. Dit kunnen zijn: 
n	 degene met wie u getrouwd was of een geregistreerd
 partnerschap had;
n	 de partner met wie u samenwoonde en die als partner 

is erkend door het pensioenfonds.

Let op: als u na uw volledige pensionering bent gaan

nabestaandenpensioen: voor wie?

eenmalige overlijdensuitkering van het 
Spoorwegpensioenfonds. De hoogte 
hiervan is gelijk aan drie keer het bruto 
pensioen dat u ontving in de maand van 
uw overlijden. Dit bedrag vindt u terug 
op de pensioenspecificatie. Wij houden 
op de overlijdensuitkering geen loonhef-
fing of premies in. De overlijdensuitke-
ring maken wij rechtstreeks over aan 
uw nabestaande op het bij ons bekende 
rekeningnummer. Hij of zij ontvangt
ongeveer drie maanden na het overlij-
den de jaaropgave. Die is nodig voor de 
belastingaangifte.

Heeft uw partner recht op 
Anw-compensatie?
Als uw partner nog geen AOW ontvangt, 
is het verstandig voor hem of haar om 
zo snel mogelijk na uw overlijden een 
Anw-uitkering aan te vragen bij de 
Sociale Verzekeringsbank. Als de SVB 
besluit dat er geen recht is op Anw, 
kan uw partner bij ons recht hebben 
op Anw-compensatie. Om die aan te 
vragen moet hij of zij een kopie van 
de SVB-beslissing aan ons sturen of 
mailen.

trouwen of samenwonen, is er voor die partner geen 
partnerpensioen.

Het wezenpensioen 
is een maandelijkse uitkering van het pensioenfonds voor 
kinderen tot 21 jaar. Wilt u weten om wat voor bedragen 
het gaat? Op uw pensioenoverzicht en in MijnSPF ziet u 
de hoogte van het partner- en wezenpensioen.

Er zijn twee soorten nabestaandenpensioen: partnerpensioen en wezenpensioen. 

Heeft u een ex-partner?
Als u eerder getrouwd bent geweest of 
een geregistreerd partnerschap had, is bij 
de scheiding een deel van het partnerpen-
sioen gereserveerd voor uw ex-partner(s). 
Wij nemen na het overlijden zo snel 
mogelijk contact met hen op.

Voor degene die u in uw testament 
heeft aangewezen om uw laatste 
zaken te regelen, de executeur 
testamentair, is het handig om 
rechtstreeks informatie van ons te 
ontvangen. Dat kan. Hij of zij stuurt 
ons dan een ingevuld formulier 
‘Machtiging correspondentie’ toe, 
vergezeld van het deel van het 
testament met de aanwijzing en een 
kopie van uw legitimatiebewijs.
Het formulier ‘Machtiging correspon-
dentie’ staat op onze website
www.spoorwegpensioenfonds.nl. 
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