
Wat moet mijn partner doen voor zijn/haar partnerpensioen?
ik kom te overlijden



Ik kom te overlijden, wat moet mijn partner doen voor zijn/haar pensioen?
Als ik kom te overlijden, wat moet mijn partner doen? Krijgen mijn partner en kinderen pensioen? 
En moet ik voor die tijd nog wat regelen? Moet ik eerst getrouwd zijn?

Wanneer is mijn partner mijn partner?
• Na het huwelijk.
• Na registratie van het partnerschap bij de burgerlijke stand.
• Na toezending van uw notariële samenlevingsovereenkomst naar Hagee Stichting.

Wat gebeurt er als ik kom te overlijden:
1. Tijdens mijn actieve deelnemerschap (nog werkzaam bij TU/SNIS/Otra)?
2. Nadat ik uitdienst ben bij TU/SNIS/Otra, maar nog niet ben gepensioneerd?
3. Na mijn pensionering?

1. Wat gebeurt er als ik kom te overlijden tijdens mijn actieve deelnemerschap?

Wat moet mijn partner doen? 
Uw partner moet bij Hagee Stichting melding maken van uw overlijden (Hagee Stichting krijgt ook van Basis-
registratie Personen* melding van uw overlijden).  Tevens moet uw partner het aantal kinderen jonger dan 
21 jaar opgeven. Dit in verband met het uitkeren van het wezenpensioen. Het vragenformulier dat uw partner 
van Hagee Stichting ontvangt moet ingevuld en ondertekend worden teruggestuurd.

Wat doet Hagee Stichting?
Hagee Stichting stuurt uw partner een opgave van het verzekerde partnerpensioen en verzekerde tijdelijk 
partnerpensioen plus vragenformulier (het partnerpensioen wordt berekend tot aan uw pensioendatum).
Hagee Stichting keert uw partner levenslang partnerpensioen uit.
Hagee Stichting keert uw partner ook tijdelijk partnerpensioen uit tot AOW-leeftijd van uw partner.
Hagee Stichting keert uw kinderen jonger dan 21 jaar wezenpensioen uit tot hun 21-jarige leeftijd.

 Let op:  Woont u ongehuwd samen? Stuur Hagee Stichting een kopie van uw notariële samenlevings-
  overeenkomst. Uw partner ontvangt bij het ontbreken van een samenlevingsovereenkomst geen   
 partnerpensioen!

!
* De Basisregistratie personen (BRP) bevat persoonsgegevens van iedereen die in Nederland woont    
 of gewoond heeft en van zogenoemde niet-ingezetenen.
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2. Wat gebeurt er als ik kom te overlijden na mijn uitdiensttreding bij TU/SNIS/
Otra, maar nog niet ben gepensioneerd?

Wat moet mijn partner doen? 
Uw partner moet bij Hagee Stichting melding maken van uw overlijden (Hagee Stichting krijgt ook van Basis-
registratie Personen* melding van uw overlijden). Tevens moet uw partner het aantal kinderen jonger dan 
21 jaar opgeven. Dit in verband met het uitkeren van het wezenpensioen. Het vragenformulier dat uw partner 
van Hagee Stichting ontvangt moet ingevuld en ondertekend worden teruggestuurd.

Wat doet Hagee Stichting?
Hagee Stichting stuurt uw partner een opgave van het opgebouwde partnerpensioen plus vragenformulier.
Hagee Stichting keert uw partner levenslang partnerpensioen uit.
Hagee Stichting keert uw kinderen jonger dan 21 jaar wezenpensioen uit tot hun 21-jarige leeftijd.

 Let op:  Woont u ongehuwd samen? Stuur Hagee Stichting een kopie van uw notariële samenlevings-
  overeenkomst. Uw partner ontvangt bij het ontbreken van een samenlevingsovereenkomst geen   
 partnerpensioen!

!
* De Basisregistratie personen (BRP) bevat persoonsgegevens van iedereen die in Nederland woont    
 of gewoond heeft en van zogenoemde niet-ingezetenen.
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3. Wat gebeurt er als ik kom te overlijden na mijn pensionering?

Wat moet mijn partner doen? 
Uw partner moet bij Hagee Stichting melding maken van uw overlijden (Hagee Stichting krijgt ook van Basis-
registratie Personen* melding van uw overlijden). Tevens moet uw partner het aantal kinderen jonger dan 
21 jaar opgeven. Dit in verband met het uitkeren van het wezenpensioen. Het vragenformulier dat uw partner 
van Hagee Stichting ontvangt moet ingevuld en ondertekend worden teruggestuurd.

   Let op: Alleen een partner waarmee u vóór uw pensionering bent getrouwd, een geregistreerd 
   partnerschap bent aangegaan of een notariële samenlevingsovereenkomst hebt afgesloten, 
   waarvan Hagee Stichting vóór pensionering een notariële samenlevingsovereenkomst heeft 
   ontvangen, kan voor een partnerpensioen in aanmerking komen.

Wat doet Hagee Stichting?
Hagee Stichting stuurt uw partner een opgave van het opgebouwde partnerpensioen plus vragenformulier.
Hagee Stichting keert uw partner levenslang partnerpensioen uit.
Hagee Stichting keert uw kinderen jonger dan 21 jaar wezenpensioen uit tot hun 21-jarige leeftijd.

Ik heb vragen, waar vind ik antwoorden?
Op de website van Hagee Stichting: www.hagee.nl
Bij het Pensioenbureau: Ineke Heuvelman 020 545 03 61
Op de website van de overheid: www.mijnpensioenoverzicht.nl

!

* De Basisregistratie personen (BRP) bevat persoonsgegevens van iedereen die in Nederland woont    
 of gewoond heeft en van zogenoemde niet-ingezetenen.
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