
Is je deelname aan de pensioenregeling van NN CDC Pensioenfonds beëindigd? In dat 
geval wordt een deel van je na 1 juli 2019 opgebouwde ouderdomspensioen automatisch 
uitgeruild in partner- en wezenpensioen. Na uitruil bedraagt het partnerpensioen 70% en 
het wezenpensioen 14% van het ouderdomspensioen. Deze automatische uitruil is 
ingericht om er voor te zorgen dat er bij je overlijden na einde deelname een partner- en 
wezenpensioen is verzekerd voor je (toekomstige) partner en/of (toekomstige) kinderen.

Je kunt er eventueel voor kiezen om af te zien van deze automatische uitruil na einde 
deelname. Indien je een partner hebt dient deze partner daarmee akkoord te gaan. Wees 
je bewust van de risico’s van een dergelijke keuze. Heb je een partner, spreek de 
consequenties dan goed door voordat je een besluit neemt. Als je afziet van de 
automatische uitruil is er als je overlijdt na einde deelname vanuit NN CDC 
Pensioenfonds namelijk géén dekking voor partner- en wezenpensioen voor je 
(toekomstige) partner en/of (toekomstige) kinderen*. Je kunt op je pensioendatum de 
keuze die je nu maakt voor je partnerpensioen weer geheel of gedeeltelijk ongedaan 
maken, echter bij het afzien van de automatische uitruil is er dus in ieder geval tot je 
pensioendatum géén dekking voor partner- en wezenpensioen. 

Een eventuele keuze om af te zien van de automatische uitruil moet je binnen zes 
maanden na einde deelname doorgeven aan NN CDC Pensioenfonds. Stuur daarvoor de 
ondertekende verklaring (zie pagina 2) met een kopie van een geldig legitimatiebewijs 
van je partner naar:

NN CDC Pensioenfonds 
Postbus 4471 
6401 CZ  Heerlen

Je ontvangt van ons een bevestiging.

Afzien van automatische uitruil van ouderdomspensioen in partner- 
en wezenpensioen bij einde deelname voor de pensioendatum

* Heb je voor 1 juli 2019 pensioen opgebouwd bij NN CDC Pensioenfonds? 
Dan heb je in die periode ook partnerpensioen en wezenpensioen 
opgebouwd, wat blijft staan na einde deelname. Jouw (toekomstige) 
partner en/of (toekomstige) kinderen ontvangen in ieder geval dat eventuele 
partnerpensioen en wezenpensioen als jij komt te overlijden na einde 
deelname.

Verklaring om af te zien
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Verklaring om af te zien

Afzien van automatische uitruil ouderdomspensioen in partner- en 

wezenpensioen bij einde deelname voor de pensioendatum  

 
Hierbij verklaren ik en mijn eventuele partner in de zin van het pensioenreglement 
(hierna: partner) voor de NN Basispensioenregeling als volgt:

1. Mijn deelname aan de NN Basispensioenregeling is beëindigd.

2. Op grond van het pensioenreglement van Stichting NN CDC Pensioenfonds voor de NN 
Basispensioenregeling (hierna: het pensioenreglement) is mijn vanaf 1 juli 2019 opge-
bouwde ouderdomspensioen automatisch uitgeruild voor een ouderdoms-, partner- en 
wezenpensioen in de verhouding 100:70:14.

3. Ik kan hiervan binnen zes maanden na einde deelname afzien, indien mijn eventuele 
partner hiermee akkoord gaat.

4. Indien ik afzie van uitruil krijgen als ik overlijd mijn (eventuele) partner en (eventuele) 
kinderen geen vanaf 1 juli 2019 verkregen partner en/of wezenpensioen.

5. Ik wens af te zien van uitruil, en ik heb, als ik een partner heb, de consequenties daarvan 
met mijn partner besproken en mijn partner is daarmee akkoord. 
 
 

Aldus verklaard en ondertekend te 

Plaats Datum

Voor akkoord gewezen deelnemer

Naam

Geboortedatum 

Burgerservicenummer

Handtekening

Voor akkoord partner

Naam

Geboortedatum 

Burgerservicenummer

Handtekening
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