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Situatie 1
Stel u komt te overlijden terwijl u nog in dienst bent. Eerst  
wordt berekend hoeveel ouderdomspensioen u nog zou kunnen 
opbouwen in de basisregeling tot uw 67e. Er wordt dan uitge-
gaan van het salaris dat u verdiende op het moment van over- 
lijden. Het partnerpensioen bedraagt 70% van dit ouderdoms- 
pensioen. Vervolgens wordt berekend hoeveel partnerpen- 
sioen op het moment van overlijden is opgebouwd. Dit wordt  
opgeteld bij het nog op te bouwen partnerpensioen. Het totale 
bedrag wordt uitgekeerd tot uw partner zelf overlijdt.

Partnerpensioen en de excedentregeling
Neemt u deel aan de excedentregeling, dan krijgt 
uw partner ook partnerpensioen uitgekeerd via een 
risicoverzekering. Dit partnerpensioen bedraagt  
voor ieder jaar dat u tot uw 67e zou deelnemen  

aan de Vopak pensioenregeling 1,313% van de gemiddelde  
excedentgrondslag. Het door u opgebouwde excedentkapitaal 
wordt gebruikt voor financiering van dit partnerpensioen.

Partnerpensioen en de netto plusregeling
Neemt u deel aan de netto plusregeling dan wordt 
bij een verzekeraar op risicobasis een netto partner- 
pensioen verzekerd. De hiervoor verschuldigde 
premie is inbegrepen in de netto pluspremie. Het 

partnerpensioen bedraagt 1,160% van de laatst vastgestelde 
grondslag vermenigvuldigd met het aantal jaren dat u tot uw 

Trouwen of samenwonen
Van harte gefeliciteerd! U gaat trouwen of samenwonen. Een mooie mijlpaal en tegelijk 
ook een belangrijk moment met gevolgen voor uw pensioen. Niet het eerste waar u 
aan denkt, dat begrijpen we. Maar uw pensioen is vanaf nu ook een beetje getrouwd. 
In deze brochure leggen we uit hoe dat precies zit.

Wie verstaan we onder partner?

Als partner beschouwen we bij het pensioenfonds uw echtge-
noot/echtgenote, uw geregistreerde partner of degene waarmee 
u samenwoont. In dat laatste geval moet het samenwonen wel 
zijn vastgelegd in een samenlevingsovereenkomst, en mag u 
geen bloed- of aanverwant in rechte lijn van uw partner zijn. 

Wat moet u doen? 

Gaat u trouwen of laat u uw relatie bij de gemeente registreren? 
Dan hoeft u zelf geen actie te ondernemen en wordt het pen- 
sioenfonds door de gemeente op de hoogte gebracht. Als u in  
het buitenland trouwt, moet u wel zelf het pensioenfonds infor- 
meren. Gaat u samenwonen? Laat dan wel een notariële akte op-
maken en stuur een kopie naar het pensioenfonds. Dit is belangrijk 
anders heeft uw partner géén recht op partnerpensioen. 

Partnerpensioen. Hoe werkt dit?

Mocht u voor uw pensionering komen te overlijden, 
dan wordt vanaf dat moment een partnerpensioen 
uitgekeerd totdat uw partner zelf overlijdt. Voor de 
hoogte van dit partnerpensioen speelt de vraag of u 

op dat moment nog in dienst was van Vopak of niet. We leggen 
dit uit aan de hand van een aantal voorbeelden:
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67e zou deelnemen. Het bij overlijden opgebouwde saldo wordt 
gebruikt om dit partnerpensioen te financieren

Situatie 2
Stel, u overlijdt voor uw pensionering, terwijl u niet meer in 
dienst bent van Vopak. Dan wordt uitgerekend hoeveel pensioen 
u heeft opgebouwd in de periode dat u in dienst was bij Vopak. 
Een voorwaarde is natuurlijk dat u het pensioen niet heeft over-
gedragen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. 
Daarnaast komt het opgebouwde pensioenkapitaal in de exce-
dentregeling beschikbaar om een partnerpensioen aan te kopen. 
Voor het opgebouwde kapitaal in de netto plusregeling wordt bij 
een verzekeraar een partnerpensioen aangekocht.

Situatie 3
Stel, u komt te overlijden nadat u bent gepensioneerd. Dan krijgt 
uw partner een partnerpensioen uitgekeerd vanaf het moment 
van uw overlijden, totdat uw partner zelf overlijdt. Het partner-
pensioen wordt op de ingangsdatum van uw pensioen vastge-
steld. U kunt samen met uw partner kiezen hoe hoog dit partner-
pensioen is.

Wezenpensioen

Als u bij uw overlijden kinderen heeft die jonger zijn dan 18 jaar, 
dan ontvangen zij een wezenpensioen. Dit wezenpensioen wordt 
uitgekeerd tot leeftijd 18 van het kind. Studerende en invalide 
kinderen hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een 
wezenpensioen totdat zij 27 jaar zijn.

Toeslagen

Het leven wordt steeds duurder. Met 1 euro kunt u straks minder 
kopen dan nu. Dit wordt veroorzaakt door inflatie. Om daling 
in waarde te voorkomen, streeft het pensioenfonds er naar de 
pensioenen jaarlijks in lijn met de inflatie te verhogen. Dat heet 
het verlenen van toeslagen. Het verlenen van een toeslag vindt 
alleen plaats als de financiële positie van het fonds dit toelaat. 
Het bestuur stelt ieder jaar vast of en zo ja, met hoeveel, de pen-
sioenen worden verhoogd. Er is geen recht op toeslagen en het 
is voor de lange termijn niet zeker of en in hoeverre toeslagen 
verleend worden.

Voorbehoud

De tekst in deze folder is een vereenvoudigde samenvatting van 
het pensioenreglement. Er kunnen dan ook geen rechten aan 
worden ontleend. Indien er onduidelijkheden of verschillen van 
interpretatie zijn is het pensioenreglement bepalend. 

Heeft u vragen? 

Dan kunt u ons tijdens kantooruren benaderen via telefoonnummer (010) 400 2650. U kunt ook een e-mail  
met uw vragen sturen naar: pensioenbureau@vopak.com. Als u uw klantnummer bij de hand houdt of in  
uw e-mail vermeldt kunnen wij u sneller helpen. Voor meer informatie kunt u ook kijken op onze website:  
https://pensioenfonds.vopak.com. 
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