
VERKLARING

AFSTAND BIJZONDER PARTNERPENSIOEN

Uw ex-partner heeft recht op het deel van het partnerpensioen dat u tot het einde van uw relatie opbouwde. Dit 
heet bijzonder partnerpensioen en keren wij aan uw ex-partner uit als u overlijdt.. Met dit formulier maken u en 
uw ex-partner kenbaar dat uw ex-partner afziet van zijn of haar recht op bijzonder partnerpensioen. Bespreek dit 
beiden met een echtscheidingsadvocaat of mediator voordat u hiervoor kiest.

Bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner betekent een lager partnerpensioen voor uw huidige partner. 
Wilt u beiden afzien van bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner? Dan moet u dat met dit formulier 
aan ons doorgeven. Dit bijzonder partnerpensioen komt dan als partnerpensioen ten goede aan uw huidige 
partner. Heeft u geen partner, dan kunt u dit partnerpensioen op pensioendatum omzetten in een hoger 
ouderdomspensioen.

Wilt u meer informatie over wat de gevolgen zijn van afstand doen van bijzonder partnerpensioen voor u en uw 
ex-partner? Kijk dan op pnomedia.nl/scheiden of in het pensioen reglement.

1. Uw gegevens

Achternaam 

Voorletters 

Geboortedatum 

Adres 

Postcode en woonplaats 

Telefoonnummer 

E-mailadres 

Gescheiden sinds 

2. Gegevens van uw ex-partner 

Achternaam 

Voorletters 

Geboortedatum 

Met deze verklaring komen beiden overeen dat uw ex-partner afstand doet van het bijzonder partnerpensioen 
waarop hij of zij recht had sinds de datum waarop u minimaal 6 maanden op hetzelfde adres stond ingeschreven in 
de Basisregistratie Personen (BRP) of het huwelijk/het geregistreerd partnerschap/de samenlevingsovereenkomst 
tot stand kwam tot en met de datum waarop de melding van de beëindiging ervan bij PNO Media is gedaan. Uw 
ex-partner is zich ervan bewust dat deze afstandsverklaring niet ongedaan gemaakt kan worden.

Plaats   Datum  

Uw handtekening  Handtekening ex-partner 

Let op: Dit door u én uw ex-partner ondertekende formulier moet binnen 2 jaar na echtscheiding door ons  
ontvangen zijn. Ook hebben wij van uw ex-partner een ondertekende kopie van een geldig identiteitsbewijs nodig. 
 
Stuur het formulier en het identiteitsbewijs na ondertekening op naar PNO Media, Antwoordnummer 429,  
1200 WB Hilversum. U mag het ook scannen en e-mailen naar pensioenen@pnomedia.nl.
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