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Uniform Pensioenoverzicht ex-partner <2019> 
Stand per: <31-12-jjjj-1><1-1-<jjjj>> 

 

 

 

Uw persoonlijke gegevens                                                                                  

[Naam]  

Geboren op: [datum]  

<Herkenningsnummer: [nummer]> 

Uw ex-partner 

[Naam] 

Geboren op: [datum] 

Pensioendatum van uw ex-partner: [datum] 

<Oud-werkgever van uw ex-partner: [naam]> 

 

<Pensioenuitvoerder: [naam pensioenuitvoerder]> 

Soort pensioenregeling: <netto> [naam en/of soort regeling] 

 

Welk pensioen kunt u verwachten? 

 

 

 

<Wat krijgt u als uw ex-partner met pensioen gaat? 

<Bij pensionering koopt uw ex-partner pensioen aan met een <beleggings>kapitaal. Een 

deel van dat pensioen is voor u.> U krijgt naar verwachting onderstaand pensioen:  

<vanaf <x> tot <x>-jarige leeftijd van uw ex-partner      € <bedrag> <bruto><netto> per jaar> 

<vanaf <x> tot <x>-jarige leeftijd van uw ex-partner      € <bedrag> <bruto><netto> per jaar> 

<vanaf <x>-jarige leeftijd van uw ex-partner, zolang  

uw ex-partner en u beiden leven                                   € <bedrag> <bruto><netto> per jaar> 

<vanaf <datum> tot <datum>                                        € <bedrag> <bruto><netto> per jaar> 

<vanaf <datum> zolang uw ex-partner en u beiden leven              € <bedrag> <bruto><netto> 

per jaar>  

<Heeft u met uw ex-partner afspraken gemaakt over de verdeling van <zijn><haar> 

pensioen? En zijn die afspraken binnen twee jaar na uw scheiding aan ons gemeld en heeft 

u van ons een bevestiging gekregen van die afspraken? Dan krijgt u uw overeengekomen 

deel vanaf het moment dat uw ex-partner met pensioen is. U heeft hierover eerder informatie 

van ons gekregen.> 

<Het is bij <pensioenuitvoerder> niet bekend of u met uw ex-partner afspraken heeft 

gemaakt over de verdeling van <zijn><haar> pensioen. Wij weten daarom niet of u recht 

heeft op een deel van <zijn><haar> pensioen wanneer uw ex-partner met pensioen gaat. 

Zijn er wel afspraken gemaakt? Neem dan contact met ons op.> 

<De pensioenregeling van uw ex-partner is op <datum> gewijzigd.  De volgende punten zijn 

gewijzigd:[de pensioeningangsleeftijd], [de franchise], [het opbouwpercentage], [de 

beschikbare premie als percentage van de pensioengrondslag], [de beschikbare premie].>   

<Let op: U krijgt dit pensioen niet <of niet meer> als uw ex-partner overlijdt of als u met 

elkaar hertrouwt. Als de pensioendatum van uw ex-partner verandert en/of uw ex-partner 

gaat gedeeltelijk met pensioen, dan veranderen de bovenstaande bedragen ook.>> 
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Wat krijgt u <van ons> als uw ex-partner overlijdt? 

<Als uw ex-partner overlijdt <voor <zijn><haar> pensioendatum>, komt een kapitaal 

beschikbaar voor een uitkering voor u. De hoogte van dit kapitaal <is afhankelijk van het 

moment van overlijden en> bedraagt per <31-12-jjjj-1><1-1-jjjj> € <bedrag>. 

<<U kunt met dit kapitaal naar verwachting de volgende uitkering aankopen><Als uw ex-

partner overlijdt <voor <zijn><haar> pensioendatum> krijgt u van ons>: 

<vanaf het overlijden van uw ex-partner zolang u leeft   € <bedrag> <bruto><netto> per jaar> 

<vanaf het overlijden van uw ex-partner tot <datum>     € <bedrag> <bruto><netto> per jaar> 

<vanaf <datum> zolang u leeft                                        € <bedrag> <bruto><netto> per jaar> 

<Als uw ex-partner leeft op <zijn><haar> pensioendatum, komt een <beleggings>kapitaal 

voor u beschikbaar. Daarmee koopt u een partnerpensioen dat u uitgekeerd krijgt nadat uw 

ex-partner overlijdt. <Naar verwachting kunt u met dit kapitaal de volgende uitkering 

aankopen: 

<vanaf het overlijden van uw ex-partner zolang u leeft   € <bedrag> <bruto><netto> per jaar> 

<vanaf het overlijden van uw ex-partner tot <datum>     € <bedrag> <bruto><netto> per jaar> 

<vanaf <datum> zolang u leeft                                    € <bedrag> <bruto><netto> per jaar>>> 

<Overlijdt uw ex-partner voor <zijn><haar> pensioendatum? Dan krijgt u geen uitkering van 

ons.> 

 

 Hoe zeker is uw pensioen? 

 

  

De hoogte van uw pensioen staat <niet> vast 

<De hoogte van uw pensioen bij overlijden van uw ex-partner staat vast en uw pensioen kan 

niet worden verlaagd door < pensioenuitvoerder>.>  

<De hoogte van uw pensioen bij overlijden van uw ex-partner staat niet vast. Pas <op de 

pensioendatum van uw ex-partner><bij overlijden van uw ex-partner> heeft u zekerheid over 

de hoogte van uw pensioenuitkering. De hoogte is afhankelijk van het tarief dat 

pensioenuitvoerders hanteren bij de aankoop van het pensioen <en de winstdeling> <en de 

rendementen op de beleggingen>.  

Bij bovenstaande bedragen is uitgegaan van ons aankooptarief voor pensioen op <31-12-jjjj-

1><1-1-jjjj>.> 

<De hoogte van uw pensioen bij overlijden van uw ex-partner staat niet vast en kan in 

uitzonderlijke situaties worden verlaagd. <Wij hebben><Uw pensioenuitvoerder heeft> te 

maken met onder meer de volgende zaken: 

• Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer 

uitbetalen.  

• Een lage rente maakt pensioen duurder. 

• De resultaten van beleggingen kunnen tegenvallen.> 

 

<Kijk op <onze website><url>><Klik hier> voor meer informatie over onze financiële situatie 

en de beleidsdekkingsgraad, die gevolgen kunnen hebben voor uw pensioen.> 

<Omdat de financiële situatie niet goed genoeg is, heeft <pensioenuitvoerder> een 

herstelplan. [Hier neemt u een toelichting op.]> 
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Verhoging pensioen 

[Hier neemt u indien van toepassing een tekst op over de voorwaardelijkheid van 

toeslagverlening.]  

Of u in de toekomst evenveel kunt kopen met uw pensioen als nu hangt af van de verhoging 

van het pensioen en van de stijging van de prijzen. <Uw pensioen stijgt niet mee met de 

prijzen. De afgelopen jaren stegen de prijzen als volgt:><De afgelopen jaren stegen de 

prijzen en het pensioen als volgt: 

 Stijging van de prijzen* Verhoging 
pensioen 

2018 <x>% <x>% 

2017 <x>% <x>% 

2016 <x>% <x>% 

<2015 <x>% <x>% 

2014 <x>% <x>%> 

* Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek 

[Hier neemt u een concluderende tekst op die de informatie in bovenstaande tabel duidt plus 

een toekomstverwachting.] 

 

Verlaging pensioen 

<De hoogte van uw pensioen staat vast en uw pensioen kan niet worden verlaagd door 

<pensioenuitvoerder>.> 

<Uw pensioen kan in uitzonderlijke situaties worden verlaagd.> <De afgelopen jaren is uw 

pensioen niet verlaagd.><De afgelopen jaren verlaagde <pensioenuitvoerder> het pensioen 

dat u had opgebouwd als volgt:  

2018 <€ <bedrag>> <<x>%> <bruto><netto> <per maand><per jaar> 

2017 <€ <bedrag>> <<x>%> <bruto><netto> <per maand><per jaar> 

2016 <€ <bedrag>> <<x>%> <bruto><netto> <per maand><per jaar> 

2015 <€ <bedrag>> <<x>%> <bruto><netto> <per maand><per jaar> 

2014 <€ <bedrag>> <<x>%> <bruto><netto> <per maand><per jaar> 

[Hier neemt u een concluderende tekst op die de informatie in bovenstaande tabel duidt plus 

een toekomstverwachting.]> 

 

Meer weten? 

 

Wilt u een persoonlijk totaaloverzicht?  

Bouwt u zelf ook pensioen op? Op www.mijnpensioenoverzicht.nl staat een persoonlijk 

overzicht van het pensioen dat u via uw werk heeft opgebouwd én van de AOW. U ziet er ook 

een inschatting van uw netto inkomen na pensionering. En u kunt uw pensioen met uw 

<eventuele> huidige inkomen vergelijken< en samen met uw <eventuele> partner uw 

gezamenlijk pensioen bekijken>. <Pensioen opgebouwd in een nettopensioenregeling en het 

pensioen dat u ontvangt van uw ex-partner zijn niet opgenomen op 

www.mijnpensioenoverzicht.nl.> 
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Heeft u vragen? <Of wilt u een wijziging doorgeven?> 

Neem dan contact met ons op. Op <website><link mijnomgeving><pensioenplanner> kunt u 

ook terecht voor meer informatie. <Pensioenuitvoerder> is bereikbaar via <e-mailadres> en 

op <telefoonnummer>. 

 

<Dit Pensioenoverzicht is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. Wij zijn uitgegaan van de ons bekende 
gegevens en uw pensioenreglement. Het pensioenreglement is uiteindelijk bepalend. <U kunt het 
pensioenreglement <bij ons opvragen> <of> <downloaden van <….>.> De Nederlandsche Bank (DNB) en 
Autoriteit Financiële Markten (AFM) houden toezicht op pensioenuitvoerders in Nederland. Dus ook op 
<naam pensioenuitvoerder>. 

 


