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Afstandsverklaring  
bijzonder partnerpensioen

GEGEVENS (NIET-ACTIEVE) DEELNEMER 

Naam  
     

  Man       Vrouw

Voornamen voluit 

Geboortedatum   Burgerservicenummer 

GEGEVENS VAN DE EX-PARTNER

Naam  
     

  Man       Vrouw

Voornamen voluit 

Geboortedatum   Burgerservicenummer 

AFSTANDSVERKLARING

Bovengenoemde verklaren hiermee dat laatstgenoemde ex-partner: 
Afstand doet van het bijzonder partnerpensioen
per datum van einde huwelijk, einde van geregistreerd partnerschap of einde van (notarieel vastgelegd) samenwonen.

Datum   Plaats 

Handtekening (niet-actieve) deelnemer      Handtekening ex-partner*

  

        * Zie de toelichting op pagina 2.

Legalisatie handtekening van de ex-partner door gemeentefunctionaris of notaris.

Datum   Plaats 

Handtekening (gemeentefunctionaris of notaris)   Stempel gemeente of notaris

  

   

   

        

   

    

        

     

        

  

        

.
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Toelichting bij afstandsverklaring  
bijzonder partnerpensioen

BIJZONDER PARTNERPENSIOEN

Na echtscheiding, einde van geregistreerd partnerschap of einde van (notarieel vastgelegd) samenwonen, heeft de ex-partner bij overlijden van 
de deelnemer recht op bijzonder partnerpensioen. 

Het bijzonder partnerpensioen is het deel van het partnerpensioen dat door de deelnemer is opgebouwd tot de einddatum van het huwelijk/
geregistreerd partnerschap of (notarieel vastgelegd) samenwonen.

AFSTAND DOEN VAN HET BIJZONDER PARTNERPENSIOEN

Je kunt met dit formulier je ex-partner afstand laten doen van het bijzonder partnerpensioen, zoals genoemd in artikel 57 van de Pensioenwet. 
Bij je overlijden heeft je ex-partner geen recht meer op bijzonder partnerpensioen.

GELEGALISEERDE HANDTEKENING VAN JE EX-PARTNER NODIG

Dit houdt in dat de afstandsverklaring door je ex-partner ondertekend moet worden in aanwezigheid van een gemeente functionaris (stempel en 
handtekening gemeente of notaris). Aan het legaliseren van een handtekening zijn kosten verbonden.

Als je ex-partner afstand doet van het bijzonder partnerpensioen, wordt het bijzonder partnerpensioen omgezet in partner pensioen voor een 
eventuele toekomstige partner.

NIET-ACTIEVE DEELNEMER

Heb je ooit gewerkt bij APG, Technisch Bureau Bouwnijverheid, Bouwinvest of het Economisch Instituut voor de Bouw? Dan heb je pensioen 
opgebouwd bij PPF APG. Als je hier niets mee hebt gedaan, dan staat je pensioen nog steeds bij PPF APG. In pensioentaal word je je dan ook wel 
een ‘gewezen deelnemer’ of ‘slaper’ genoemd. 

HEB JE NOG VRAGEN NAAR AANLEIDING VAN DIT FORMULIER?

Kijk op ppf-apg.nl of neem contact met ons op. Je kunt ons op werkdagen tijdens kantooruren telefonisch bereiken op 020-583 59 15. 
Liever per e-mail? Ons e-mailadres is contact@ppf-apg.nl. Vermeld dan wel je registratienummer.

Stuur dit formulier terug naar 
PPF APG, antwoordnummer 3429, 1000 PA  Amsterdam
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