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Inkomen uit pensioenverzekeringen
Partnerpensioen
De meeste pensioenregelingen hebben een partnerpensioen. Vaak ontvangt de
achterblijvende partner dan 70 procent van het pensioen dat de medewerker zou ontvangen.
Het partnerpensioen wordt meestal levenslang uitgekeerd. En is niet afhankelijk van een
ander inkomen. Hoe dit voor u is geregeld, leest u in de pensioenovereenkomst van uw
partner.
Is uw partner eerder getrouwd geweest? Dan kan het zijn dat de ex-partner ook recht heeft
op een deel van het partnerpensioen. Dit is een wettelijk recht waarvan afgeweken kan
worden. In het echtscheidingsconvenant staat meestal wat over het pensioen is afgesproken.

Wezenpensioen
Kinderen en pleegkinderen hebben vaak recht op een wezenpensioen. Dit pensioen wordt
meestal uitgekeerd tot hun 18e jaar. Of langer, als het kind studeert of arbeidsongeschikt is.
Dan kan de uitkering doorlopen tot 27 jaar. In de pensioenovereenkomst van uw partner kunt
u lezen wat er precies is afgesproken.

Denk ook aan pensioen uit eerder dienstverband
Het kan zijn dat uw partner ook bij vorige werkgevers pensioen heeft
opgebouwd. Misschien krijgt u ook inkomen uit deze
pensioenregeling(en). Informeer hiernaar bij die vorige werkgevers.

Belangrijke documenten
Na de uitvaart moeten er veel administratieve zaken geregeld worden.
Daar zijn verschillende documenten voor nodig. Bijvoorbeeld de akte van
overlijden en een verklaring van erfrecht

Akte van overlijden
De akte van overlijden is het bewijs van inschrijving van overlijden in de registers van de
Burgerlijke Stand. U kunt deze akte opvragen bij de gemeente waar uw partner is overleden.
Vaak zorgt de uitvaartondernemer hiervoor. U heeft deze akte nodig als officieel bewijs van
het overlijden voor uitkeringsinstanties, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen.

Verklaring van erfrecht
Een verklaring van erfrecht is een schriftelijke verklaring van de notaris. De notaris verklaart
dat hij heeft gekeken of de overleden een testament heeft laten opmaken. En wie de
erfgenamen zijn. Vaak staat in de verklaring ook wie de gezamenlijke erfgenamen als
gevolmachtigd hebben benoemd. En welke taken deze gevolmachtigde heeft. Een verklaring
van erfrecht heeft u nodig voor het deblokkeren van rekeningen, En het veranderen van
bijvoorbeeld verzekeringspolissen op naam van uw partner. En soms moet u deze verklaring
ook laten zien bij het innen van uitkeringen, verzekeringsgelden en terugstorten van
belastingen.

