
Let op! Stuur samen met dit aanmeldingsformulier een kopie van het officiële document waaruit 
het bestaan van het partnerschap blijkt. Zonder het document nemen wij uw verzoek niet in 
behandeling.  

 

 
 

 
 

 
 

 

Aanmeldingsformulier voor partnerpensioen 

 
 

 

 

 

Uw gegevens 
 

Door u in te vullen. 

 
Naam      …………………………………………………………………� Man  � Vrouw 
 
Adres     ……………………………………………………………………………… 
 
Postcode + woonplaats   …………………………………………………………………………….. 
 
Geboortedatum    ……………………………………………………………………………… 
 
Uw personeelsnummer bij BAT  …………………………………………………………………………….. 
 

 
 

Uw aanmelding 
 

Met dit aanmeldingsformulier meld ik mijn hierna vermelde partner als rechthebbende aan voor 
partnerpensioen. En verzoek ik Stichting Pensioenfonds British American Tobacco mijn partner in 
de pensioenadministratie op te nemen.   

 
 

Partnergegevens 
 

 
Naam en voorletters   …………………………………………………………………� Man  � Vrouw 
 
Geboortedatum    ……………………………………………………………………………… 
 

 

 

Verklaring 
 

Als ondertekenaar van dit aanmeldingsformulier verklaar ik volledig op de hoogte te zijn van de 
voorwaarden voor aanmelding van mijn partner en verklaar ik dat ik weet bij welke wijziging van 
mijn leefomstandigheden ik Stichting Pensioenfonds British American Tobacco moet informeren 
over die wijziging.  
 

 
 
 

 
 
 
 
Datum……………………  Plaats …………………………………… Handtekening …………………………………………….



 

 

 

 

 
 

 

Voorwaarden voor aanmelding 
Vanaf aanvang van uw dienstverband bij de werkgever bent u (aspirant-)deelnemer bij 
Stichting Pensioenfonds British American Tobacco. De pensioenregeling en de spelregels die bij 
de pensioenregeling horen zijn in het pensioenreglement vastgelegd. In dit document staan 
dus ook de voorwaarden waaraan uw partnerschap moet voldoen om uw partner aan te 
kunnen melden. Hierna volgen de belangrijkste voorwaarden uit het reglement. 
 
Uw partner komt in aanmerking voor partnerpensioen bij uw overlijden indien: 

- u en uw partner gehuwd zijn; of 
- het partnerschap volgens de wet is ingeschreven als een geregistreerd partnerschap; 

of 
- u en uw partner ongehuwd samenwonend zijn en u uw partner bij het pensioenfonds 

heeft aangemeld, het partnerschap ten minste een half jaar bestaat, de betreffende 
partner geen familie is in de rechte lijn* en u en uw partner een notariële 
samenlevingsovereenkomst kunnen overleggen. 

Bij het laatste punt geldt dat uw partner bij uw overlijden kan aantonen dat u en uw partner op 
het moment van uw overlijden op één en hetzelfde adres samenwoonden. 
 

Wanneer dient u het pensioenfonds te informeren? 
Wijziging van uw persoonlijke omstandigheden kan invloed hebben op uw pensioensituatie. 
Aanmelding van uw partner voor partnerpensioen betekent dat uw partner in aanmerking komt 
voor een uitkering bij uw overlijden. Maar dat betekent ook dat als u op pensioendatum het 
partnerpensioen wenst om te zetten in extra ouderdomspensioen, uw partner hier schriftelijk 
mee akkoord moet gaan. Voordat u met pensioen gaat kunnen andere situaties voor komen 
die het partnerpensioen beïnvloeden. Vanuit dit oogpunt dient u of uw partner het 
pensioenfonds te informeren als: 

- u en uw partner van echt scheiden, het geregistreerd partnerschap beëindigen of het 
samenlevingscontract beëindigen; of 

- uw partner komt te overlijden; of 
- u komt te overlijden. 

Meer over uw rechten en plichten leest u in de pensioengids van het pensioenfonds.  
 

Het pensioenfonds dient direct te worden geïnformeerd als een van bovengenoemde situaties 
zich voor doet. Zo kunnen wij tijdig de consequenties voor uw pensioensituatie vaststellen. En 
die van uw (ex-)partner natuurlijk. 
 

Wat zijn de gevolgen bij einde partnerschap? 
Bij beëindiging van het partnerschap wordt het partnerpensioen dat u tot op het moment van 
beëindiging heeft opgebouwd voor uw ex-partner afgesplitst. Heeft een eventuele andere ex-
partner al recht op een gedeelte van uw partnerpensioen? In dat geval wordt dat gedeelte 
vermeerderd met eventuele toeslagen in mindering gebracht op het partnerpensioen voor uw 
nieuwe ex-partner.  
 
U en uw ex-partner kunnen van de afsplitsing van het partnerpensioen afzien door dit in een 
notariële (verdelings-)akte op te nemen of gebruik te maken van het formulier 
‘Afstandsverklaring’ dat u bij ons kunt opvragen. 
 

Het formulier en het document waaruit uw partnerschap blijkt 

inzenden aan: 
Stichting Pensioenfonds British American Tobacco 
Postbus 8089 
1180 LB  AMSTELVEEN 

                                                 
*  met familie in rechte lijn wordt bedoeld: ouders, grootouders en overgrootouders, kinderen en 
kleinkinderen 


