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Trouwen of samenwonen
informatie over uw pensioen

“Mijn vriend en ik gaan binnenkort samenwonen.
We regelen alles via de notaris. Een huis hebben
we al gevonden. Spannend allemaal. Trouwen, dat
is niks voor ons. Maar heeft mijn vriend nu ook
recht op partnerpensioen?”
Jacqueline Cremers, SPF Beheer:
“Als u een partner heeft, dan krijgt uw partner een uitkering van het
pensioenfonds als u overlijdt. Uw partner moet dan wel bekend zijn bij ons.
Soms moet u uw partner zelf aanmelden bij het pensioenfonds
Een kleine moeite neemt dan veel zorgen weg.”
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Partnerschap
en pensioen

Pensioen, dat is toch voor later?
Dat klopt, maar niet helemaal. Want als u voor uw
pensioendatum overlijdt krijgt uw partner een partnerpensioen en uw kinderen een wezenpensioen van het
Spoorwegpensioenfonds.

Wanneer is sprake van partnerschap?
Een gemeenschappelijke huishouding met een ander is
niet voldoende om volgens de pensioenregeling partner
van elkaar te zijn. U bent partner in geval van:
n

Een huwelijk

n

Een geregistreerd partnerschap

n

Een door het Spoorwegpensioenfonds erkend
samenlevingsverband

Zijn mijn partner en kinderen bekend
bij het pensioenfonds?
Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap is uw
partner bij ons bekend en automatisch verzekerd voor
het partnerpensioen. Woont u samen met uw partner,
maar bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd
partnerschap? Meldt u dan uw partner aan bij
SPF Beheer.

Ik woon samen, hoe meld ik mijn
partner aan?
Achterin deze brochure vindt u een formulier. Daarop
kunt u vragen of het Spoorwegpensioenfonds het
partnerschap dat u heeft wil erkennen. We laten u
vervolgens schriftelijk weten of uw partner recht heeft
op partnerpensioen.

Aan welke voorwaarden moet een
partner voldoen?

Is er verschil tussen trouwen, geregistreerd
partnerschap en een erkend
samenlevingsverband?

Voorwaarden voor erkenning zijn:

Er is een verschil als u gaat scheiden of uit elkaar gaat.

n

U heeft een notariële samenlevingsovereenkomst

Bent u gehuwd of heeft u een geregistreerd partnerschap,

n

U bent geen bloed- of aanverwant in de rechte lijn

dan heeft uw partner na scheiding recht op een deel van

n

U woont op hetzelfde adres volgens de

uw ouderdomspensioen. Dat is wettelijk zo geregeld

basisregistratie personen

Dit geldt niet als uw samenlevingsverband is erkend door
ons, tenzij u anders heeft afgesproken. Meer hierover

Woont u buiten Nederland? Dan moet dit blijken uit een

vindt u in onze brochure ‘Pensioen bij scheiden of uit

gewaarmerkte gemeentelijke verklaring.

elkaar gaan’. n
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Ouderdomspensioen
en partnerpensioen

Wat krijgen mijn partner en kinderen
als ik overlijd?

pensionering kiezen voor een andere verdeling tussen
het ouderdomspensioen en het partnerpensioen.

Als u overlijdt, krijgen uw (erkende) partner en kinderen
direct een pensioen. Ook als u de AOW-leeftijd niet heeft

Moet ik nu al beslissen wat ik later wil?

bereikt en u nog geen volledig pensioen heeft gespaard.

Nee. Die keuzes maakt u pas als u met pensioen gaat.

Uw partner krijgt zo lang hij of zij leeft een partner-

U doet dat samen met uw partner. Wij kunnen u daarbij

pensioen. De hoogte van dit partnerpensioen vindt u op

helpen.

uw pensioenoverzicht en in de pensioenplanner.
De pensioenplanner vindt u in MijnSPF op onze website.

Als wij uit elkaar gaan, wat dan?

Zolang uw partner zelf nog geen AOW ontvangt, krijgt

Een scheiding heeft gevolgen voor uw partnerpensioen.

hij of zij daarnaast mogelijk een Anw-uitkering van de

Het partnerpensioen dat is opgebouwd tot het moment

overheid (Algemene Nabestaandenwet). Als uw partner

van scheiding of uit elkaar gaan, blijft bestemd voor

dit niet krijgt kan hij of zij een aanvullende Anw-com-

uw ex-partner. Er zijn ook gevolgen voor het

pensatie ontvangen van het Spoorwegpensioenfonds.

ouderdomspensioen. Lees daarvoor onze brochure

Tot hun 21ste jaar krijgen uw kinderen een wezenpensi-

‘Pensioen bij scheiden of uit elkaar gaan’.

oen van 20% van het partnerpensioen.

Krijgt mijn partner ook een partnerpensioen
als ik overlijd nadat ik met pensioen ben
gegaan?
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Wat als ik overlijd, nadat ik gestopt ben
met werken in de bedrijfstak Spoorwegen?
Als u stopt met werken in de bedrijfstak Spoorwegen
stopt uw deelname bij ons. Komt u daarna te overlijden,

Ja. Overlijdt u na uw pensionering, dan ontvangt uw

dan ontvangen uw partner en uw kinderen alleen het

partner een partnerpensioen als daarvoor gekozen is.

pensioen dat is opgebouwd gedurende de periode van

U en uw partner kunnen ook op het moment van

deelname. n
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Nabestaandenuitkering
ANW

Wat is de Nabestaandenuitkering Anw?

Hoe hoog is de Anw-uitkering?

Uw partner kan in aanmerking komen voor een

De hoogte van de Anw-uitkering is afhankelijk van het

nabestaandenuitkering Anw van de overheid.

inkomen. Het maximale bedrag is rond € 15.000 bruto

De nabestaandenuitkering Anw is een financiële onder-

per jaar.

steuning na het overlijden van een partner of ouders.
De Sociale Verzekeringsbank voert de Anw uit.

U moet met de volgende zaken rekening houden.
n

Wanneer is de Anw-uitkering van
toepassing?
Uw partner komt in aanmerking voor een uitkering als

van een wettelijke regeling zoals WIA of WW? Dan
vindt een korting plaats op de Anw-uitkering
n

Daarnaast gelden voorwaarden:
n

uw partner heeft een kind onder de 18 jaar

n

of is voor tenminste 45% arbeidsongeschikt.

Heeft uw partner een inkomen uit arbeid, zoals loon?
Dan wordt dit gedeeltelijk vrijgesteld van korting.

deze jonger is dan de AOW-leeftijd en op de datum van
overlijden verzekerd was voor de Anw.

Heeft uw partner een inkomen uit arbeid op grond

n

Heeft uw partner een inkomen uit vermogen of een
partnerpensioen? Dan wordt dit niet gekort op de
Anw-uitkering.

Actuele informatie over de Anw vindt u op de site van de
De Anw maakt géén onderscheid tussen gehuwden,

Sociale Verzekeringsbank: www.svb.nl. n

geregistreerde partners of samenwonenden. Ook
partners die gescheiden zijn van de overledene komen
mogelijk in aanmerking voor een uitkering.
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Aanvraag voor erkenning van het partnerschap
Verzoek t.b.v. partnerpensioen
Aankruisen wat van toepassing is. Graag invullen in blokletters. Lees ook de toelichting.

algemene persoonsgegevens
Gegevens deelnemer

algemene persoonsgegevens
Gegevens partner

Achternaam:

Achternaam:

Voorletters:

Voorletters:

Geslacht:

man

vrouw

Geboortedatum:
Burgerlijke staat

Geslacht:

man

vrouw

Geboortedatum:
Burgerlijke staat

Ongehuwd

Ongehuwd

gehuwd -/geregistreerd partner geweest

gehuwd -/geregistreerd partner geweest

Werkgever:

Werkgever:

Referentienummer:

Referentienummer:

gezamenlijke gegevens
Op welk adres wonen u en uw partner?
Adres:
Postcode: Woonplaats:

Bent u bloed-of aanverwant in de rechte lijn
van elkaar?
ja

nee

Telefoon:

Wat is de begindatum van uw partnerschap?
Stuurt u ook een kopie van de notariële
samenlevingsovereenkomst mee!

ondertekening
Plaats en datum:
Handtekening deelnemer

Handtekening partner:

TOELICHTING VOOR ERKENNING VAN HET PARTNERSCHAP

Wij erkennen uw partnerschap, als u voldoet aan de
volgende voorwaarden.

3. Begindatum partnerschap
Wij erkennen een partnerschap als de notaris een
samenlevingsovereenkomst heeft opgemaakt.

1. U en uw partner zijn ongehuwd.
2. U en uw partner zijn geen familie in de rechte lijn,
dus geen ouder/kind.
3. U en uw partner leven samen en voeren een

Daarin moeten de volgende gegevens staan:
n Namen, voornamen en geboortedata van u en uw

partner.

gemeenschappelijke huishouding en zijn ook van

n De burgerlijke staat van u en uw partner.

plan dit te blijven doen. Dit blijkt uit een notariële

n De ingangsdatum van het partnerschap.

samenlevingsovereenkomst die u en uw partner

n De datum waarop de samenlevingsovereenkomst

beiden hebben ondertekend.

is opgemaakt.

4. U en uw partner staan ingeschreven op hetzelfde
adres in de registers van de burgerlijke stand.
5. U bent nog niet volledig met ouderdomspensioen.

U krijgt van de notaris een afschrift van de
samenlevingsovereenkomst met daarop zijn originele
handtekening. U houdt zelf het origineel en stuurt

Toelichting bij het formulier ‘Aanvraag voor erkenning

SPF Beheer een kopie.

van het partnerschap’.

1. Algemene persoonsgegevens

LET OP!

Is uw partner ook bij het Spoorwegpensioenfonds

Het Spoorwegpensioenfonds erkent partners alleen op

verzekerd of gepensioneerd? Vult u dan ook het

basis van documenten zoals hierboven beschreven.

referentienummer van uw partner in.

Andere notariële regelingen voldoen niet aan de

Het referentienummer vindt u onder andere op het

voorwaarden. Wij accepteren geen andere documenten

pensioenoverzicht.

zoals een maatschapcontract, kascontract, aanwijzing
als pensioenbegunstigde, koopakte van een woning,

2. Bloed- en aanverwantschap

testament, hypothecaire akte of verblijvingsbeding.

n Bloedverwantschap is de relatie tussen personen

die van elkaar afstammen (ouders en kinderen).
n Aanverwantschap is de relatie die bestaat tussen

Doen zich in uw situatie wijzigingen voor? Geef dit dan
schriftelijk door.

de ene partner en de bloedverwanten van de
andere partner. Bijvoorbeeld de relatie tussen uw

SPF Beheer

partner en uw vader.

Postbus 2030
3500 GA Utrecht

versie: februari 2017
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Meer informatie

Deze brochure is met zorg samengesteld. De inhoud van deze
brochures kan wijzigen. De inhoud van de oude brochure komt
dan te vervallen. De informatie in deze brochure is een verkorte
en vereenvoudigde versie van het pensioenreglement.
Uiteindelijk is het pensioenreglement bepalend. U vindt het
volledige pensioenreglement op onze website. Persoonlijke
informatie over uw pensioen vindt u op MijnSPF. U vindt
MijnSPF op www.spoorwegpensioenfonds.nl en logt in met
uw DigiD. Voor vragen kunt u ook terecht bij SPF Beheer.
SPF Beheer voert de pensioenregeling uit en beheert het
vermogen van het Spoorwegpensioenfonds.

Actuele cijfers

n

Uit dienst

De cijfers in de brochure zijn die van 1 januari 2020, tenzij

n

Verstandig beleggen

anders aangegeven. Deze cijfers kunnen wijzigen. Actuele

n

Een nieuwe werkgever

cijfers weten? Kijk dan op de website.

U kunt deze brochures vinden op onze website of bij ons
bestellen.

Brochures
Het Spoorwegpensioenfonds geeft een reeks brochures uit over

Persoonlijke informatie

uw pensioen. Daarin gaan we dieper in op bepaalde situaties.

Voor vragen over de pensioenregeling belt u met:
(030) 232 93 25. Voor informatie over het verkleinen van een

De volgende brochures zijn beschikbaar.

pensioentekort belt u met: (030) 232 93 40.

n

Welkom bij het Spoorwegpensioenfonds

n

Kies uw eigen pensioen

Wat krijgt u verder van ons?

n

En nu met pensioen

U ontvangt elk jaar een persoonlijk en uitgebreid

n

Trouwen of Samenwonen

pensioenoverzicht. Daarnaast krijgt u tweemaal per jaar

n

Pensioen en scheiden

Traject. Hierin staat informatie over de pensioenregeling en de

n

Pensioen en arbeidsongeschiktheid

financiële positie van het pensioenfonds. U ontvangt elk jaar

n

U, uw werkgever en het Spoorwegpensioenfonds

een publieksversie van het jaarverslag.

zo bereikt u ons
SPF Beheer

Klachtencommissie

Postbus 2030

Heeft u een klacht? Laat het ons dan weten. Misschien

3500 GA UTRECHT

kunnen we het samen oplossen. Komen we er niet uit,

(030) 232 93 25 (van 9.00 tot 17.00 uur)

dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van SPF Beheer.

pensioenen@spfbeheer.nl
www.spoorwegpensioenfonds.nl

SPF Beheer Klachtencommissie
Antwoordnummer 4353

Spreekuur: van 10.00 tot 16.00 uur.

3500 VE UTRECHT

Arthur van Schendelstraat 850

(030) 232 91 60

3511 ML Utrecht

klachten@spfbeheer.nl
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Uitgave:
Stichting Spoorwegpensioenfonds
januari 2020
Spoorwegpensioenfonds en SPOV gaan samen verder als Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer.
Meer weten? Kijk op www.railov.nl.

