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Een tijdelijk partnerpensioen op risicobasis 
• Systeem 
 Voor alle actieve deelnemers met een partner is er een tijdelijk partnerpensioen 

verzekerd op risicobasis. 
• Grondslag 
 Het (te bereiken) ouderdomspensioen van de middelloonregeling en de Anw-uitkering. 

• Hoogte 
 Het jaarlijks tijdelijk partnerpensioen is gelijk aan 5% van het jaarlijkse 

ouderdomspensioen dat, op basis van de bereikbare diensttijd tot de pensioendatum, 
laatstelijk vóór de ingangsdatum van het tijdelijk partnerpensioen is vastgesteld. 
Verhoogd met een bedrag gelijk aan 100% van de Anw-uitkering (2017: € 15.007,44) 
vermenigvuldigd met de actuele parttime factor. De uitkering uit hoofde van het 
tijdelijke partnerpensioen is nihil indien de deelnemer overlijdt binnen een jaar nadat de 
deelnemer en de partner met elkaar getrouwd zijn, een geregistreerd partnerschap 
hebben gesloten of zijn gaan samenwonen, en het overlijden binnen een jaar 
redelijkerwijs te verwachten was.  

 Het tijdelijk partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de 
overlijdensdatum van de deelnemer en wordt uitgekeerd tot en met de maand waarin 
de partner de in het overlijdensjaar geldende pensioenrichtleeftijd bereikt dan wel 
eerder indien de partner komt te overlijden. 

3.6 Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid 
 
De pensioenregeling voorziet in een premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid. 
Hierbij worden categorieën onderscheiden: 
 

Indien de mate van 
arbeidsongeschiktheid 
bedraagt: 

Wordt bij uitkering krachtens 
de WAO voortgezet voor:  

En bij uitkering krachtens de 
WIA voortgezet voor: 

80% of meer 100% 100% 
65%-80% 50% 72,5% 
55%-65% 50% 60% 
45%-55% 50% 50% 
35%-45% 50% 40% 
25%-35% 0% 0% 
15%-25% 0% 0% 
 
Gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid wordt de pensioengrondslag op dezelfde 
wijze aangepast als de premievrije en ingegane pensioenaanspraken. 
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