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Formulier Partnerpensioen

Gaat u trouwen of gaat u een geregistreerd partnerschap aan in Nederland? Dan wordt het pensioenfonds geïnformeerd door 
de gemeente waar u bent ingeschreven. Als het partnerschap is geregeld in een samenlevingsovereenkomst, dan kunt u 
middels dit formulier uw partner aanmelden. Als u in het buitenland woonachtig bent moet u zelf doorgeven dat u gaat trouwen 
of als u een geregistreerd partnerschap aangaat.

Uw gegevens
Deelnemersnummer

Naam

Geboortedatum

Geslacht

Adres en huisnummer

Postcode en woonplaats

Gegevens van uw partner
Als uw partner ook deelnemer is hoeft u maar één formulier in te sturen. Wij verwerken dit voor allebei de partners.

Deelnemersnummer   (indien van toepassing)

Naam

Voorletters

Geboortedatum

Geslacht 

Burgerservicenummer

Samenlevingsovereenkomst
Als u en uw partner gedurende ten minste een half jaar aantoonbaar een gezamenlijke huishouding voeren én u heeft ten 
overstaan van een notaris een samenlevingsovereenkomst getekend, dan kunt u uw partner aanmelden bij het pensioenfonds. 
U stuurt samen met dit formulier een kopie van het samenlevingscontract mee. 

Huwelijk in buitenland
Woont u in het buitenland en gaat u trouwen? Dan dient u uw partner zelf aan te melden. U stuurt samen met dit formulier een 
kopie van de huwelijksakte mee.

Retour
U stuurt dit volledig ingevulde en ondertekende formulier met een kopie van het samenlevingscontract of een kopie van de 
huwelijksakte in een envelop retour naar onderstaand adres:

Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten
Antwoordnummer 70002
5000 WV TILBURG
(postzegel niet nodig)

Plaats: ___________________

Datum: ____________________

Uw handtekening ____________________ Handtekening van uw partner ____________________

Dit formulier moet door beide partners ondertekend worden.
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Uw premie
Als uw partner bij het pensioenfonds bekend is, dan is uw partner verzekerd voor partnerpensioen. U betaalt hiervoor een 
hogere premie (risicopremie). Als uw relatie is beëindigd (en SPF is hiervan op de hoogte) dan vervalt de premie voor het 
partnerpensioen. Op onze website kunt u de verschillende premies bekijken bij de premiecalculator.

Pensioenreglement
Hieronder vindt u artikel 8 van het reglement. Het pensioenreglement is te allen tijde bindend. U kunt het laatste 
pensioenreglement vinden op onze website: www.fysiopensioen.nl. Hier vindt u ook alle veelgestelde vragen over dit 
onderwerp. Heeft u een andere vraag dan kunt u contact met ons opnemen via email (info@fysiopensioen.nl) of op 
telefoonnummer (013) 462 35 21.

Het verstrekken van onvolledige en/of onjuiste informatie kan leiden tot een onterechte uitkering. Deze bedragen zullen met 
terugwerkende kracht worden teruggevorderd.

Artikel 8 Partnerpensioen

8.1 Definitie van het partnerpensioen
Het partnerpensioen is een uitkering aan de partner van de deelnemer, de gewezen deelnemer of de
gepensioneerde die wordt uitgekeerd na het overlijden van de (gewezen) deelnemer of de
gepensioneerde.

8.2 Opbouw van partnerpensioen voor iedere deelnemer
Voor iedere deelnemer aan deze pensioenregeling, dus ook voor deelnemers zonder partner, wordt
partnerpensioen opgebouwd.

8.3 Personen die recht hebben op partnerpensioen
Recht op partnerpensioen heeft de partner van de deelnemer, de gewezen deelnemer of de
gepensioneerde. Dat is één persoon met wie de (gewezen) deelnemer of de gepensioneerde:
- gehuwd is of een geregistreerd partnerschap is aangegaan;
- samenwoont, mits:
- de (gewezen) deelnemer of de gepensioneerde en de partner beiden ongehuwd zijn en geen
geregistreerd partnerschap zijn aangegaan met een derde;
- de partner geen bloed- of aanverwant in de rechte lijn is van de (gewezen) deelnemer of de
gepensioneerde;
- de (gewezen) deelnemer of de gepensioneerde en de partner gedurende ten minste een half
jaar aantoonbaar een gezamenlijke huishouding voeren en ten overstaan van een notaris een
samenlevingsovereenkomst hebben getekend. In de notariële samenlevingsovereenkomst
dienen (enige) vermogensrechtelijke aangelegenheden bepaald te zijn;
- de partner door de deelnemer als partner is aangemeld bij het pensioenfonds.

8.4 Situaties waarin er geen recht is op partnerpensioen
De partner heeft geen recht op partnerpensioen als het huwelijk is gesloten, het geregistreerd
partnerschap is aangegaan of de samenwoning is begonnen op of na de pensioendatum of op of na
de eerdere datum waarop het ouderdomspensioen volledig is ingegaan.
Er is evenmin recht op partnerpensioen als het overlijden van de (gewezen) deelnemer of de
gepensioneerde het gevolg is van een opzettelijk tegen het leven van de (gewezen) deelnemer of de
gepensioneerde gericht misdrijf waaraan de tot partnerpensioen gerechtigde zich schuldig heeft
gemaakt of waaraan hij medeplichtig was.

8.5 Begin en einde van het partnerpensioen
Het partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de
deelnemer, de gewezen deelnemer of de gepensioneerde overlijdt. Het wordt uitgekeerd tot en met de
laatste dag van de maand waarin de gerechtigde tot partnerpensioen overlijdt.
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