
Nabestaandenpensioen
We hopen natuurlijk dat je gezond blijft. Toch kan het goed zijn om even stil te staan bij de
vraag wat je voor je nabestaanden hebt geregeld. Op deze pagina lees je wie er
nabestaandenpensioen kan krijgen en wat je moet regelen.  

 Wat kun je regelen voor je nabestaanden?

Zorg dat je partner en kinderen goed achterblijven, denk aan je erfenis en kijk naar
je pensioen. Op deze pagina (link naar de website van Wijzer in geldzaken) vind je
een overzicht van geldzaken waar je aan moet denken in geval van overlijden.

Nabestaandenpensioen voor je partner 
Als je bij je werkgever pensioen opbouwt, heeft je partner vaak recht op
nabestaandenpensioen. Dit nabestaandenpensioen gaat meteen in na je overlijden, ook
als je de pensioenleeftijd nog niet hebt bereikt.

Daarvoor is het wel belangrijk dat je jouw partner hebt aangemeld bij het pensioenfonds
en jouw werkgever, zeker als je samenwoont zonder geregistreerd partnerschap.

De hoogte van het nabestaandenpensioen is van veel zaken afhankelijk en kan daardoor
tegenvallen. In het nieuwe pensioenstelsel, dat over een paar jaar ingaat, worden de
regels rondom nabestaandenpensioen daarom vereenvoudigd. Welke gevolgen de
wijzigingen precies hebben voor jouw pensioenregeling(en) is nog niet duidelijk.

 Welk bedrag krijgen mijn nabestaanden?

Op Mijnpensioenoverzicht.nl (link naar de website van Mijn Pensioenoverzicht) zie je
preciezer wat je nabestaanden aan pensioen ontvangen als je overlijdt. Dat gaat als
volgt: 

https://www.wijzeringeldzaken.nl/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/overlijden/
https://www.mijnpensioenoverzicht.nl/


1. Log in met je DigiD2. Vul in dat je een partner hebt

3. Klik bovenaan de pagina op 'Als mijn situatie verandert'
4. Klik op 'Overlijden'

5. Je ziet het nabestaandenpensioen van je huidige werkgever en wat er van
over blijft als je werkloos raakt en komt te overlijden. Dit kan flink van elkaar

verschillen.

De pensioenbedragen op Mijnpensioenoverzicht worden een aantal keer per jaar
bijgewerkt. Daardoor bestaat de kans dat op Mijnpensioenoverzicht.nl het
nabestaandenpensioen bij je huidige werkgever niet helemaal actueel is.
Neem dan contact op met je pensioenfonds of pensioenverzekeraar en vraag hoe
hoog het nabestaandenpensioen is als je vandaag zou overlijden. Vaak kun je dit
ook zien in de mijn-omgeving van je pensioenfonds of verzekeraar.

Je kunt bij sommige pensioenregelingen het bedrag aan nabestaandenpensioen verhogen
door een stukje ouderdomspensioen in te leveren, of andersom. Je kunt dit regelen op het
moment dat je met pensioen gaat of bij uitdiensttreding. 

Bekijk ook na je pensioendatum regelmatig of jullie alles nog goed geregeld hebben. Kom
je er niet uit? Neem dan contact op met je pensioenuitvoerder.

 Persoonlijk overzicht met informatie
Het Nibud heeft een geldwijzer Nabestaanden
https://www.nibud.nl/tools/geldwijzer-nabestaanden/

 Je recht op uitruil
Op de website van de overheid lees je meer over het omzetten van pensioen naar
partnerpensioen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/pensioen/vraag-en-antwoord/kan-ik-mijn-
opgebouwde-pensioen-omzetten-naar-een-partnerpensioen-of-een-ouderdomspensioen

 Nabestaandenpensioen wordt eenvoudiger
Lees op de website van de Rijksoverheid wat er tot nu toe bekend is over de nieuwe
regels
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/pensioen/toekomst-pensioenstelsel/beter-
nabestaandenpensioen

Soms geen of minder nabestaandenpensioen 

https://www.nibud.nl/tools/geldwijzer-nabestaanden/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/pensioen/vraag-en-antwoord/kan-ik-mijn-opgebouwde-pensioen-omzetten-naar-een-partnerpensioen-of-een-ouderdomspensioen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/pensioen/toekomst-pensioenstelsel/beter-nabestaandenpensioen


Pensioenregelingen verschillen van elkaar. Hou er rekening mee dat het recht op
nabestaandenpensioen kan vervallen als je van werkgever wisselt of je baan verliest.
Vraag dit na bij het pensioenfonds of check dit in Mijnpensioenoverzicht. Daarnaast stopt
in sommige pensioenregelingen de uitkering als je achtergebleven partner opnieuw gaat
samenwonen of trouwen. 

Krijgt je partner genoeg inkomsten?

Check of het pensioen en andere inkomsten voor je partner voldoende zijn om de lasten te
kunnen blijven betalen na jouw overlijden. Kan je gezin in het huis blijven wonen en
doorgaan met hun leven? Hoe staat het met het spaargeld, wat gebeurt er met de
hypotheek na jouw overlijden en wat erft jouw partner? Heb je bepaalde verzekeringen
afgesloten die uitkeren na overlijden, zoals een overlijdensrisicoverzekering? Wat heeft
jouw partner aan eigen inkomsten, zoals salaris, AOW, toeslagen, en hoe verandert dit als
jij zou overlijden? Ook verandert de belastingaangifte.

Soms heeft de achtergebleven partner ook nog recht op een Anw-uitkering van de
overheid, indien jouw partner nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt en thuiswonende
kinderen onder 18 jaar heeft of minimaal 45% arbeidsongeschikt is.

 Zo maak je een overzicht van geldzaken voor je nabestaanden
Link naar de website van Wijzer in geldzaken
https://www.wijzeringeldzaken.nl/geldzaken-op-orde/zorg-goed-voor-elkaar/

 Check waar je recht op hebt
Link naar de website van het Nibud
http://www.nibud.nl/berekenuwrecht/

 AOW na overlijden
Link naar de website van de Sociale Verzekeringsbank
https://www.svb.nl/nl/aow/er-is-iemand-overleden

 Anw-uitkering
Link naar de website van de Sociale Verzekeringsbank
https://www.svb.nl/nl/anw/wanneer-krijgt-u-anw/uw-partner-is-overleden

 Belastingen en toeslagen na overlijden
Link naar de website van de Belastingdienst
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/na-een-overlijden/

https://www.wijzeringeldzaken.nl/geldzaken-op-orde/zorg-goed-voor-elkaar/
http://www.nibud.nl/berekenuwrecht/
https://www.svb.nl/nl/aow/er-is-iemand-overleden
https://www.svb.nl/nl/anw/wanneer-krijgt-u-anw/uw-partner-is-overleden
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/na-een-overlijden/


Nabestaandenpensioen voor kinderen (wezenpensioen)
Kinderen van een overleden ouder hebben vaak ook recht op een uitkering van de
pensioenuitvoerder. Dit is het wezenpensioen. De voorwaarden voor het wezenpensioen
verschillen per pensioenregeling. In veel pensioenregelingen stopt de uitkering als je kind
18 of 21 wordt. Soms loopt het wezenpensioen door tot je kind klaar is met een studie. In
het nieuwe pensioenstelsel (link naar de website van de Rijksoverheid), dat over een paar
jaar ingaat, gaat deze leeftijd omhoog naar 25 jaar.

Let op! De (half)wezenuitkering van de overheid is vervallen. Dat betekent dat kinderen
geen uitkering meer krijgen van de overheid als een ouder overlijdt. Alleen als beide
ouders zijn overleden, is er een Anw-uitkering voor kinderen (link naar de website van de
Rijksoverheid).

 Check de hoogte van het wezenpensioen voor je kinderen
Mijnpensioenoverzicht.nl
https://www.mijnpensioenoverzicht.nl/

Nabestaandenpensioen voor je ex-partner
Als je een ex-partner hebt, heeft die mogelijk ook recht op een uitkering van je
pensioenuitvoerder als jij overlijdt. Dit heet het bijzonder nabestaandenpensioen of
bijzonder partnerpensioen. Dat betekent een lager pensioen voor je huidige partner. Kijk in
het echtscheidingsconvenant welke afspraken jij en je ex-partner hebben gemaakt.

Overige onderwerpen

 Wat moet je regelen voor je nabestaanden als je gaat samenwonen?

 Je hypotheek en pensioen

 Je pensioen en je werk

Actueel

 Hoe haal je gezond je pensioenleeftijd?

 Zes vragen over de AOW-leeftijd en de AOW-tool van Wijzer in geldzaken

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/pensioen/toekomst-pensioenstelsel/beter-nabestaandenpensioen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-nabestaandenwet-anw/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-een-wezenuitkering
https://www.mijnpensioenoverzicht.nl/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/samenwonen-of-trouwen/wat-regelen-voor-nabestaanden-bij-samenwonen-1/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/regel-je-pensioen/je-hypotheek-en-pensioen/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/regel-je-pensioen/je-pensioen-en-je-werk/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/actueel/hoe-haal-je-gezond-je-pensioenleeftijd/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/actueel/aow-tool/


U bent hier: Home > Regel je pensioen > Nabestaandenpensioen

 Zes vragen en antwoorden over pensioenkorting

https://www.wijzeringeldzaken.nl/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/regel-je-pensioen/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/regel-je-pensioen/nabestaandenpensioen/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/actueel/pensioenkorting/

