
  

 

 

Verzekering van tijdelijk partnerpensioen  
Als u overlijdt tijdens uw dienstverband, krijgt uw partner partnerpensioen van BPZ tot hij of zij 
overlijdt.  Uw partner is voor ons:  

 de persoon met wie u getrouwd bent, of 
 de persoon met wie u een geregistreerd partnerschap heeft, of  
 de persoon met wie u minstens 6 maanden samenwoont (zie het pensioenreglement voor de 

voorwaarden).  
 
Op uw Uniform pensioenoverzicht leest u hoeveel het partnerpensioen is. Daarnaast krijgt uw 
partner misschien ook een Anw-uitkering van de overheid. Wilt u extra inkomen regelen voor uw 
partner? Dan kunt u mogelijk deze uitkering aanvullen met een tijdelijk partnerpensioen. Deze 
brochure licht toe wat u aanvullend via BPZ kunt regelen als tijdelijk partnerpensioen. 
 
Let op! Dit kan alleen als uw werkgever deze mogelijkheid aanbiedt. Vraag uw werkgever of deze 
mogelijkheid via uw werkgever wordt geboden.  
 
U kunt de uitkering voor uw partner aanvullen met een tijdelijk partnerpensioen 
Via uw werkgever kunt u een tijdelijk partnerpensioen verzekeren. Uw partner krijgt dan naast het 
partnerpensioen een extra tijdelijk partnerpensioen van € 16.201,- (2022). Uw partner krijgt dit tot 
zijn of haar AOW ingaat of tot zijn of haar eerdere datum van overlijden. Er geldt geen inkomenstoets 
voor dit pensioen. Het tijdelijk partnerpensioen van BPZ heeft geen invloed op de (eventuele) Anw-
uitkering van uw partner. 
 
Uw partner krijgt misschien ook een Anw-uitkering van de overheid 
Na uw overlijden heeft uw partner misschien ook recht op een Anw-uitkering van de overheid. Dit 
staat in de Algemene Nabestaandenwet (Anw). U vindt alle informatie en de voorwaarden op svb.nl.  
 
Wilt u tijdelijk partnerpensioen verzekeren? Geef dit door aan uw werkgever 
U meldt zich voor de verzekering van het tijdelijk partnerpensioen aan bij uw werkgever. Uw 
werkgever kan de volledige premie of een gedeelte daarvan aan u doorberekenen. Spreek vooraf 
met uw werkgever af welk gedeelte van de premie u dient te betalen.   
 
BPZ verlengt de verzekering jaarlijks automatisch per 1 januari 
De verzekering van tijdelijk partnerpensioen stopt niet automatisch. Gaat u scheiden? Uit dienst? 
Bereikt uw partner de AOW-leeftijd of overlijdt uw partner? Geef dit dan altijd door aan uw 
werkgever.  
 
Verandert de premie? Dan gaat de nieuwe premie in per 1 januari van het volgend jaar 
Ieder jaar berekent BPZ de premie die nodig is voor de regeling tijdelijk partnerpensioen. Als de 
premie verandert, gaat de wijziging in op 1 januari van het volgend jaar. Bent u arbeidsongeschikt en 
heeft u een verzekering voor tijdelijk partnerpensioen? Dan betaalt u geen premie. 
 
Meer weten over BPZ?  
Kijk voor algemene informatie op www.pensioenfondszuivel.nl. Vragen kunt u sturen via het 
Contactformulier op www.pensioenfondszuivel.nl/Contact. Of bel op werkdagen tussen 08.30 en 
17.00 uur naar (088) 008 40 16. Wij helpen u graag. 
 


