
Overlijden  
Alles over het partnerpensioen. 



Maak hieronder uw keuze



U bouwt bij ons niet alleen pensioen op voor uzelf. U bouwt ook een pensioen op voor uw partner en/of kind(eren) als u overlijdt. 
Hieronder vindt u het belangrijkste dat u moet weten.

  Als u overlijdt tijdens uw dienstverband met Technische Unie / Otra / Van Egmond / Elar, dan is het partnerpensioen 70% van
    het ouderdomspensioen dat u op uw pensioendatum zou hebben opgebouwd. Daarbovenop ontvangt uw partner nog eens  
    50% van de franchise van € 16.000,- (2021). Dat pensioen wordt uitgekeerd tot uw partner een AOW-uitkering ontvangt.
  Het wezenpensioen is voor uw kinderen. De hoogte van het wezenpensioen is 20% van het ouderdomspensioen dat u op uw   

    pensioendatum zou hebben ontvangen.
  Bent u uit dienst als u overlijdt? Dan is het partnerpensioen 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen. Wilt u weten 

    hoeveel u hebt opgebouwd? Bekijk dan uw Uniform Pensioenoverzicht of log in op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Wilt u meer weten?  
Ga dan naar: 

Wat moet ik weten?
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Wat is nog meer handig om te weten?
 

De hoogte
Als u overlijdt tijdens uw dienstverband bij Technische 
Unie / Otra / Van Egmond / Elar, dan is het partner-
pensioen 70% van het ouderdomspensioen dat u op uw 
pensioendatum zou hebben opgebouwd. Daarnaast krijgt 
uw partner naast het partnerpensioen ook nog een tijdelijk 
partnerpensioen. De hoogte van het tijdelijke partner- 
pensioen is 50% van de franchise van € 16.000,- (2021). 
Het tijdelijk partnerpensioen stopt op het moment dat uw 
partner een AOW- uitkering krijgt.

Als u uit dienst bent
Als u overlijdt als u niet meer in dienst bent, dan wordt 
de hoogte van het partnerpensioen anders berekend. Het 
partnerpensioen is dan 70% van het opgebouwde ouder-
domspensioen. Wilt u weten hoeveel ouderdomspensioen 
u hebt opgebouwd? Kijk dan op uw Uniform Pensioen- 
overzicht, log in op MijnHagee of met uw DigiD op 
www.mijnpensioenoverzicht.nl. 

Het is goed om te weten dat het partnerpensioen bij ons goed geregeld is. Maar het blijft belangrijk om uzelf af te vragen of uw 
partner voldoende inkomen heeft na uw overlijden.

Pensioen voor uw kinderen
Als u komt te overlijden, ontvangen uw kind(eren) een 
wezenpensioen. Met uw kinderen worden bedoeld uw 
eigen kinderen (ook geadopteerde kinderen) en uw 
stief- of pleegkinderen die u zelf opvoedt en onderhoudt.
De hoogte van het wezenpensioen is 20% van het 
partnerpensioen. De uitkering stopt in principe op het 
moment dat uw kind 21 jaar wordt.
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Ik wil alles weten 

Als u met pensioen gaat
Als u ervoor kiest om op uw pensioendatum het partner-
pensioen volledig in te ruilen voor extra ouderdoms-
pensioen, dan krijgt uw partner géén partnerpensioen. 
Als u slechts een deel hebt ingeruild voor extra ouder-
domspensioen dan is het partnerpensioen lager. Als u er 
juist voor kiest om een deel van het ouderdomspensioen 
in te ruilen voor een hoger partnerpensioen, dan valt het 
partnerpensioen uiteraard hoger uit. Als u geen  
partner heeft dan zetten wij het partnerpensioen  
automatisch om. U kunt meer lezen over uitruil in onze 
brochure ‘Pensioen’. 

Meld uw partner aan
Als u ongehuwd samenwoont dan krijgen wij dit niet 
automatisch door van uw gemeente. U moet uw partner 
daarom bij ons aanmelden. U hebt hiervoor een samen-
levingsovereenkomst nodig die door een notaris is onder-
tekend. Alleen dan heeft de partner met wie u ongehuwd 
samenwoont recht op een partnerpensioen.

    
      Wat is de definitie van partner?
      Onder het begrip partner verstaan wij mensen die 
      getrouwd zijn, een registratie van het partnerschap bij     
      de burgerlijke stand hebben of een notariële  
      samenlevingsovereenkomst hebben en deze ook in  
      bezit is van Hagee Stichting.

U heeft de keuze om (een deel van) uw partnerpensioen in te ruilen voor een hoger eigen ouderdomspensioen. Of juist 
andersom. In dit hoofdstuk leggen we uit hoe dit werkt. 
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Ik kom te overlijden tijdens mijn actieve deelnemerschap.
Wat moet mijn partner doen?
Uw partner moet bij Hagee Stichting melding maken van 
uw overlijden (Hagee Stichting krijgt ook van Basis-
registratie Personen*melding van uw overlijden). Tevens 
moet uw partner het aantal kinderen jonger dan
21 jaar opgeven. Dit in verband met het uitkeren van het 
wezenpensioen. Het vragenformulier dat uw partner van 
Hagee Stichting ontvangt moet ingevuld en ondertekend 
worden teruggestuurd.

Wat doet Hagee Stichting?
Hagee Stichting stuurt uw partner een opgave van het 
partnerpensioen en tijdelijk partnerpensioen plus een 
vragenformulier. Hagee Stichting keert uw partner een le-
venslang partnerpensioen uit. Daarnaast krijgt uw partner 
ook een tijdelijk partnerpensioen tot de AOW-leeftijd van 
uw partner. Hagee Stichting keert uw kinderen jonger dan 
21 jaar een wezenpensioen uit tot hun 21-jarige leeftijd.

Let op
Woont u ongehuwd samen? Stuur Hagee Stichting een 
kopie van uw notariële samenlevingsovereenkomst. Uw 
partner ontvangt bij het ontbreken van een samenlevings-
overeenkomst geen partnerpensioen!

* De Basisregistratie personen (voorheen Burgelijke 
   Stand) bevat persoonsgegevens van iedereen die in 
   Nederland woont of gewoond heeft en van zogenoem- 
   de niet-ingezetenen.
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Ik kom te overlijden na mijn uitdiensttreding bij Technische 
Unie / Otra / Van Egmond / Elar, maar ben nog niet  
gepensioneerd. Wat moet mijn partner doen?
Uw partner moet bij Hagee Stichting melding maken van 
uw overlijden (Hagee Stichting krijgt ook van Basis- 
registratie Personen*melding van uw overlijden). Tevens 
moet uw partner het aantal kinderen jonger dan
21 jaar opgeven. Dit in verband met het uitkeren van het 
wezenpensioen. Het vragenformulier dat uw partner van 
Hagee Stichting ontvangt moet ingevuld en ondertekend 
worden teruggestuurd.

Wat doet Hagee Stichting?
Hagee Stichting stuurt uw partner een opgave van het 
opgebouwde partnerpensioen plus een vragenformulier. 
Hagee Stichting keert uw partner een levenslang partner-
pensioen uit. Hagee Stichting keert uw kinderen jonger 
dan 21 jaar wezenpensioen uit tot hun 21-jarige leeftijd.

Let op
Woont u ongehuwd samen? Stuur Hagee Stichting een 
kopie van uw notariële samenlevingsovereenkomst. 
Uw partner ontvangt bij het ontbreken van een 
samenlevingsovereenkomst geen partnerpensioen!

* De Basisregistratie personen (voorheen Burgelijke 
   Stand) bevat persoonsgegevens van iedereen die in
   Nederland woont of gewoond heeft en van zogenoem- 
   de niet-ingezetenen.
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Ik kom te overlijden na mijn pensionering.
Wat moet mijn partner doen?
Uw partner moet bij Hagee Stichting melding maken van 
uw overlijden (Hagee Stichting krijgt ook van Basis- 
registratie Personen*melding van uw overlijden). Tevens 
moet uw partner het aantal kinderen jonger dan 21jaar 
opgeven. Dit in verband met het uitkeren van het wezen-
pensioen. Het vragenformulier dat uw partner van Hagee 
Stichting ontvangt moet ingevuld en ondertekend worden 
teruggestuurd.

Wat doet Hagee Stichting?
Hagee Stichting stuurt uw partner een opgave van het 
opgebouwde partnerpensioen plus een vragenformulier. 
Hagee Stichting keert uw partner een levenslang partner-
pensioen uit. Hagee Stichting keert uw kinderen jonger 
dan 21 jaar een wezenpensioen uit tot hun 21-jarige 
leeftijd.

Let op
Alleen een partner waarmee u vóór uw pensionering bent 
getrouwd, een geregistreerd partnerschap bent aange-
gaan of een notariële samenlevingsovereenkomst hebt 
afgesloten en waarvan Hagee Stichting vóór pensionering 
een notariële samenlevingsovereenkomst heeft ontvangen, 
kan voor een partnerpensioen in aanmerking komen.  
Indien dit niet het geval is kan er ook geen wezen- 
pensioen worden uitgekeerd.

* De Basisregistratie personen (voorheen Burgelijke 
   Stand)) bevat persoonsgegevens van iedereen die in
   Nederland woont of gewoond heeft en van zogenoem-
   de niet-ingezetenen.
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Handige bronnen

U kunt bij de websites van de volgende instanties terecht 
voor meer informatie over uw pensioen.

@ Hagee Stichting
U kunt hier alle informatie vinden over het pensioenfonds. 

@ Pensioenregister
Heeft u ook bij andere werkgevers pensioen 
opgebouwd? Dan kunt u hier al uw opgebouwde 
pensioenen bekijken. U logt in met uw Digi-D.

@ MijnHagee
U kunt hier de pensioenplanner gebruiken en uw eigen 
berekeningen maken. 

@ Wijzer in geldzaken
Check uw pensioen en pas het aan als uw situatie 
verandert. Bekijk op de website van Wijzer in geldzaken 
wat u zelf kunt doen.

@ Sociale Verzekeringsbank
De uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland. U 
vindt hier onder andere meer informatie over de 
AOW- en Anw-uitkering.
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Contact

Heeft u vragen over uw pensioen? Neem dan contact 
op met pensioenbureau.

Het pensioenbureau:
Het pensioenbureau is op werkdagen van 09:00 tot  
17:00 bereikbaar van op telefoonnummer 020-5450361.

E-mail:
U kunt ook mailen naar:
pensioenbureau@technischeunie.com

Correspondentie:
U kunt ook een brief sturen aan:
Hagee Stichting
Postbus 900
1180 AX Amstelveen

Bezoekadres:
U kunt ons bezoeken op onderstaande adres:
Hagee Stichting
Bovenkerkerweg 10-12
1185 XE Amstelveen

Pensioenreglement
Om de teksten prettig leesbaar te houden is de 
informatie in deze folder een verkorte en eenvoudige 
versie van de informatie uit het pensioenreglement. Het 
pensioenreglement is uiteindelijk leidend. 
U vindt het pensioenreglement op onze website 
www.hagee.nl.
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