Uw partner is overleden
Uw partner bouwde pensioen bij PME op en is overleden. Was u getrouwd of had u een geregistreerd partnerschap
afgesloten voordat uw partner met pensioen ging? Of had u een samenlevingsovereenkomst of -verklaring afgesloten bij
de notaris? Dan heeft u recht op partnerpensioen. Had uw partner kinderen? Dan hebben zij mogelijk recht op wezenpensioen. Hieronder ziet u wat u moet doen om het eventuele partner- en/of wezenpensioen aan te vragen.

Partnerpensioen, bekijk hieronder wat u moet doen
Uw huwelijk of geregistreerd
partnerschap is geregistreerd
bij de gemeente.

Nee

Ja

Uw huwelijk of geregistreerd
partnerschap is onbekend bij
de gemeente.
Ja
✔ Stuur ons een kopie van:
• uw huwelijksakte of
geregistreerd partnerschap
• uw legitimatiebewijs,
waarop uw burgerservicenummer (BSN)
staat
• de overlijdensakte.
✔ Wij sturen u binnen twee
weken na ontvangst van
alle documenten een aanvraagformulier.

U hoeft niets te doen. Wij
krijgen van de gemeente een
melding dat uw partner is
overleden. Wij sturen u binnen
twee weken na deze melding
een aanvraagformulier.

of
U woonde samen en had bij
de notaris een samenlevingsovereenkomst of -verklaring
vastgelegd.

Nee

Heeft u geen samenlevingsovereenkomst of -verklaring?
Neem dan contact op met onze
Servicedesk.

Ja
✔ Stuur ons een kopie van
uw samenlevingsovereenkomst of -verklaring.
✔ Wij sturen u binnen twee
weken na ontvangst van
de samenlevingsovereenkomst of -verklaring een
aanvraagformulier.
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Goed om te weten
• Ontving uw partner al ouderdomspensioen? In de maand van overlijden betalen wij rond de 25e voor de laatste
keer ouderdomspensioen. Maximaal twee maanden na het overlijden ontvangt u een fiscale jaaropgave van het pensioen dat uw partner dit jaar ontving. U kunt deze opgave gebruiken bij de afhandeling van de belastingaangifte
van uw partner.
• Ontving uw partner al ouderdomspensioen? In januari ontving uw partner een Uniform Pensioenoverzicht (UPO)
pensioengerechtigden (vóór 2017 Uitkeringsoverzicht genoemd). Hierin staat de hoogte van het partnerpensioen.
•	Was het pensioen van uw partner nog niet ingegaan? Jaarlijks ontving uw partner een UPO. Hierop staat de hoogte van het partnerpensioen.
• Had uw partner ook een Anw-hiaatpensioen bij PME en heeft u nog niet de AOW-leeftijd bereikt? Samen met uw
partnerpensioen krijgt u ook Anw-hiaatpensioen van PME. De hoogte van uw Anw-hiaatpensioen vindt u op het
deelnamebewijs dat wij uw partner jaarlijks stuurden.
• Jaarlijks in januari ontvangt u een UPO pensioengerechtigden. Hierop staat de hoogte van het partnerpensioen
voor het komende jaar.
• Jaarlijks in januari ontvangt u een jaaropgave van het partnerpensioen dat u ontving over het afgelopen jaar. Deze
opgave gebruikt u bij uw belastingaangifte.

Waar moet u verder aan denken?
✔ Standaard passen wij geen loonheffingskorting toe op uw partnerpensioen. Is het partnerpensioen uw hoogste
inkomen? Dan is het mogelijk fiscaal voordelig om loonheffingskorting toe te passen. Stuur ons hierover een brief
of e-mail of maak gebruik van het formulier ‘Opgaaf gegevens voor de loonheffingen’ op
www.metalektropensioen.nl/downloads.
✔ Was uw partner eerder getrouwd? Mogelijk heeft de ex-partner van uw partner ook recht op een gedeelte van het
pensioen van uw partner. Dat is afhankelijk van de afspraken die uw partner maakte met zijn of haar ex-partner
op het moment van scheiding. Heeft de ex-partner recht op een deel van het pensioen, dan kan het zijn dat uw
partnerpensioen lager wordt.

Wezenpensioen, bekijk hieronder wat u moet doen
✔ Had uw partner kinderen jongeren dan 18 jaar? Zij hebben recht op wezenpensioen. U hoeft niets te doen. Wij
sturen u een aanvraagformulier.
✔ Had uw partner studerende kinderen jonger dan 27 jaar? Als kinderen na hun 18e studeren, hebben ze ook recht
op een wezenpensioen. Stuur ons een schoolverklaring. Die vraagt u op bij de studentenadministratie of via
www.duo.nl.
✔ Woonden uw partner en u in het buitenland? Zodra wij de kopie van de overlijdensakte van u ontvangen, zorgen
we ervoor dat de kinderen het wezenpensioen zo snel mogelijk ontvangen.
✔ De hoogte van het wezenpensioen staat op het UPO.

Heeft u nog vragen? Wij helpen u graag!
 www.metalektropensioen.nl
 via het contactformulier op www.metalektropensioen.nl/contact
(
088 - 007 98 00

