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Partnerpensioen kanweleens

DoorWilma vanHoeflaken

Het partnerpensioen is vaak lager dan
mensendenken. Somskrijg je het zelfs
helemaal niet.Wanneermoet je extra
alert zijn? Enwat kun je zelf regelen?

Vrijwel allewerknemersnemendeel aan
eenpensioenregeling. Als zemetpensi-
oengaan, krijgen zehunhele leven lang
eenouderdomspensioen. Als zeoverlij-
den, krijgt hunpartner eennabestaan-
denpensioen.Goedgeregeld toch?Lang
niet altijd. Partnerpensioenwordtniet
in elke situatieuitgekeerd en vaak valt de
uitkering tegen. ‘Grofwegkun je rekenen
opdehelft vanhet inkomenvandeover-
ledenpartner’, zegt Jacqueline vander
Vorm,onafhankelijkfinancieel planner
inHoofddorp. Soms ishetminder, bij-
voorbeeld als er eenex-partner is die ook
rechtheeft oppartnerpensioen.

InhetPensioenregister (www.mijn-
pensioenoverzicht.nl) kun je zienhoe
hooghetpartnerpensioen is. ‘Kijkniet
alleennaarhetpensioen’, adviseert
GreetVernooij, onafhankelijkfinancieel
planner inNederhorst denBerg. ‘Mis-
schien zijn er verzekeringendieuitkeren
bij overlijden, zoals een lijfrente.Of een
verzekeringwaardoordehypotheek vrij-
komtals een vandepartners overlijdt.
Dangaandemaandlastenomlaag en is
erminder inkomennodig.’

Als duidelijk is dathet inkomennahet
overlijden vaneen vandepartners te laag
zal zijn, is eenoverlijdensrisicoverzeke-
ring vaakeengoedeoplossing. ‘Depre-
mies zijn laagdoordat de verzekeringnet
zowerkt als eenbrandverzekering.Geen

brand, geenuitkering’, aldusVander
Vorm.Eendertiger die zich voordeko-
mende25 jaar verzekert voor €100.000
ispermaandnoggeen€15aanpremie
kwijt. Vernooij: ‘Je bepaalt zelfwaarvoor
jehet verzekerdebedraggebruikt. Bij-
voorbeeldomdehypotheekaf te lossen
of omhet inkomenaan te vullen.’

Zes situatieswaarbij je extramoet oplet-
ten,met bijpassend advies:

1. Samenwonen?
Niet automatisch
partnerpensioen

Stellendie ongehuwd samenwonenheb-
benmeestal niet automatisch recht op
partnerpensioen. ‘Pensioenuitvoerders
eisenbijna altijd eennotarieel samenle-
vingscontract, omdat er anders geenba-
sis is om iets uit te keren’, zegt LucyKok,
onderzoeker bij SEOEconomischOn-
derzoek. ‘Dat je ophetzelfde adres bent
ingeschreven indeBasisregistratie van
de gemeente ismeestal niet voldoen-
de.Ophetzelfde adreswonenhoeft niet
te betekenendat je samenwoont.’ OokV

onaangenaamverrassen
moet je bij demeeste pensioenfond-
sendepartner zelf aanmelden. Bij een
huwelijk of geregistreerdpartnerschap
hoeft dat niet. DeOmbudsmanPensi-
oenenheeft al heelwat zakenbehan-
deld vanmensendieminstens tien jaar
samenwoondenenkinderenhadden,
maarwaar geenpartnerpensioen aan
werduitgekeerdnahet overlijden van
een vandepartners. ‘Soms zijn fondsen
coulant,maar zehoevenniet uit te ke-
ren’, aldusKok.

Eennieuweontwikkeling is dat pen-
sioenregelingenuitgaan van een ‘onbe-
paaldepartner’. Kok: ‘Danhoef je geen
partner aan temelden.Na je overlijden
onderzoekt het fonds of er eenpartner is
die recht heeft opnabestaandenpensi-
oen.’Maar voorlopig zijn pensioenrege-
lingendie rekeninghoudenmet een ‘on-

bepaaldepartner’ nog zeldzaam.

De oplossing?
‘Informeerbij je pensioenfondsnaarde
regels,wantdie zijnoveralweer anders
enmeld jepartner aan’, adviseert Van
derVorm.

2. Eigen inkomen?
Geen ANW

Zoals alle ouderenAOWkrijgen, zokre-
gen vroeger alleweduwen—en later ook
weduwnaars—eennabestaandenuitke-
ring vandeoverheid. Tegenwoordigkrij-
gennabestaandenalleennogeen vol-
ledigeANW-uitkering (bijna€1200per
maandbruto) als zekinderenonderde
achttien jaarhebbenenhuneigen inko-

menheel laag is. Zodra eennabestaande
zelfmeerdanzo’n€800bruto verdient,
wordt er gekort opdeANW.Bij een inko-
menvanaf zo’n€2500krijg jehelemaal
geenANW. ‘Stellenhebbenmeestal al-
lebei een inkomen,dus erwordt steeds
minder vaakANWuitgekeerd’, zegtKok.
‘In2012kregennogbijna75.000nabe-
staandeneenANW-uitkering. In2016
warenhet ernogmaar 33.000.’

De oplossing?
‘Gabij jeeigenpensioenfondsnahoehet
zit’, zegtVernooij. ‘Insommigepensioen-
regelingenkrijg jeeenaanvullingophet
partnerpensioenals jegeenrechthebtop
ANW.Dankrijg jeeenextrabedrag totdat
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deAOWingaat.Ookzijnerpensioenrege-
lingenwaarbij je vrijwilligeenANW-hiaat-
verzekeringkuntafsluiten.’

3. €100.000-
plusverdiener?

Te weinig
pensioenopbouw

Sinds2015geldteenfiscaalmaximum
voorpensioenopbouw.Werknemersbou-
wenpensioenopovereensalaris van
maximaal€103.317 (niveau2017, voor
2018berekendop€105.075).Als zemeer
verdienen, iseroverdatdeelgeenpensi-
oenopbouw.Ditbetekentdathunouder-
domspensioenstraks lageruitpakt,maar
hetheeftookconsequentiesvoorhetpart-
nerpensioen.Bij een inkomenvanpak-
weg€200.000zouhetpartnerpensioen
voorheenmisschien€90.000zijn,maar
nunoggeen€50.000.

De oplossing?
‘Datdefiscus totcirca€100.000helptmet
deopbouwvan jepensioen, staat losvan
wat jezelf afspreektmet jewerkgever’,
steltVanderVorm. ‘Pensioen isnietsan-
dersdanuitgesteld loon.’ Insommige
pensioenregelingen ishetmogelijkhet
partnerpensioennettobij te verzekeren.
Misschienbiedtdewerkgevereennet-
topensioenaan.Danisdepremienietaf-

trekbaar,maaroverdeuitkeringhoeftde
partner latergeenbelasting tebetalen.
‘Eenandereoptie iseennabestaandenlijf-
rente’, zegtVernooij. ‘Jebepaalt zelfof je
eentijdelijkeofeen levenslangeuitkering
wilt.’Ook inditgeval zaldepremiewaar-
schijnlijknietaftrekbaarzijn,maar isde
uitkeringeveneensonbelast.Vernooij:
‘Eenoverlijdensrisicoverzekeringkan
ook.Dat iseenvoudiger.’

4. Groot leeftijds-
verschil?

Lagere uitkering
Sommigepensioenregelingenkereneen
lagerpartnerpensioenuitalsereengroot
leeftijdsverschil is tussendepartners.Als
departnerveel jonger is,moethet fonds
immersveel langereenpartnerpensioen
uitkeren.Uitderechtszakendiehierover
deafgelopen jarengevoerdzijn,blijkt
datdeze leeftijdsdiscriminatienietmag.
Maarer isgeensprakevanterugwerken-
dekracht.

Dusbijpensioenaansprakendieop
oudereglementengebaseerdzijn,kan
hetzomaargebeurendatde jongerepart-
nereen lagereuitkeringkrijgt. ‘Ikkom
datafen toe tegen’, zegtVanderVorm.
‘Bijvoorbeeldeenkortingophetpartner-
pensioenvan2,5%of3,0%voor ieder jaar
dathet leeftijdsverschilgroter isdantien
jaar.’Hierdoorkaneentwintig jaar jonge-
repartnerzomaar30%minderpensioen
krijgen.

De oplossing?
‘Eenoverlijdensrisicoverzekering isde
eenvoudigstemanieromvoorextramid-
delentezorgen’, zegtVanderVorm.

5. Partnerpensioen
op risicobasis?

Na pensioen geen
partnerpensioen

Ouderdomspensioenwordtaltijdopge-
bouwd.Partnerpensioenniet altijd. Soms
wordthetopgebouwd, soms ishetop risi-
cobasis verzekerd, soms ishet eencombi-
natie.Alshetpartnerpensioenverzekerd
isop risicobasis,wordtdit alleenuitge-
keerdzolangdegenedieouderdomspen-
sioenopbouwtnognietmetpensioen is.
Alsdezepartneroverlijdt terwijl hijmet
pensioen is, krijgtdepartnergeennabe-
staandenpensioen.

De oplossing?
‘Zodra jemetpensioengaat, kun jeaan
jepensioenregelingdoorgevendat je een
deel vandeouderdomspensioenopbouw
wilt gebruikenomeenpartnerpensioen
in tekopen’, zegtKok.VolgensVernooij
gebeurtditbij sommigepensioenrege-
lingenvanzelf. ‘Danmoet je inactieko-
menals jehetnietwilt.’ Eenpensioen-
fondskandit alleenmaarautomatisch
doenalsbekend isdat er eenpartner is.
Datweethet fondsalleenalsmensenge-
trouwdzijnof eengeregistreerdpartner-
schaphebben.Alsmensenongehuwdsa-
menwonen,weethet fondshetalleenals
departnerofficieel is aangemeld.

6. Ex-partners?
Het partnerpensioen

wordt verdeeld
Alser eenex-partner is, bestaatdekans
datdehuidigepartnerendeex-partner
hetpartnerpensioenmoetendelen. ‘Het
hangtaf vandeafsprakenbijde schei-
ding’, zegtKok, ‘maarookvandepensi-
oensystematiek.’Bij eenopgebouwdna-
bestaandenpensioenkanhet zozijndat
eendeelnaardeex-partnergaat. ‘Tegen-
woordighebbenveelpensioenregelingen
eennabestaandenpensioenoprisicoba-
sis’, aldusKok (zieonderpunt5). ‘Dan is
ergeenuitkeringvoordeex-partner, al-
leenvoordeeventuelehuidigepartner.’

De oplossing?
Ook indit geval is eenoverlijdensrisico-
verzekeringdesimpelsteoplossing.

Wilma vanHoeflaken is
freelancejournalist.

§ Vervolg van pagina 13

pagina 14  , 10-02-2018 © Het Financieele Dagblad


