U verzorgt de afhandeling van overlijden
Bij het afhandelen van een overlijden komt veel kijken. We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Bijvoorbeeld
over het pensioen dat de overledene bij PMT opbouwde of had opgebouwd. Hieronder hebben we informatie voor u
op een rij gezet.

Nu doen

Moet ik het overlijden aan PMT doorgeven?
• Niet: als de overledene in Nederland woonde en er overleed. Vanuit de Basisregistratie
Personen (BRP) ontvangt PMT melding van overlijden. Wanneer er sprake is van een huwelijk
of geregistreerd partnerschap stuurt PMT binnen twee weken aanvraagformulieren naar de
partner en/of de wees jonger dan 18 jaar.
• Wel: als de overledene in het buitenland woonde en er overleed. Stuur ons dan een kopie
van de overlijdensakte. Als de overledene in het buitenland overleed hebben wij een kopie
van de overlijdensakte van dat land nodig.
Woonde de overledene in Nederland en overleed hij of zij in het buitenland? Kijk dan op
www.nederlandwereldwijd.nl. Of de website van uw gemeente.

U handelt het overlijden af namens de partner?
De partner heeft mogelijk recht op partnerpensioen. U leest hier alles over in de pensioeninfo
‘Uw partner is overleden’. Of kijk op www.pmt.nl/partneroverleden.

U handelt het overlijden af namens een kind?
Kinderen jonger dan 27 jaar hebben mogelijk recht op wezenpensioen. U leest hier alles
over in de pensioeninfo ‘Uw vader of moeder is overleden’.

U handelt het overlijden af namens de ex-partner?
De ex-partner heeft mogelijk recht op partnerpensioen. U leest hier alles over in de pensioeninfo ‘Uw ex-partner is overleden’.

Weten

Ontving de overledene pensioen van PMT, dan stopt dat de eerste van de maand na het
overlijden.
De nabestaanden die recht hebben op een uitkering van PMT ontvangen deze in de maand
volgend op het overlijden.

Later doen

Belastingaangifte van de overledene
Als de overledene pensioen van PMT ontvangt, dan stopt dat in maand na overlijden. Wij
sturen binnen twee maanden een jaaropgave naar het ons bekende adres van de overledene.

Postadres

Wilt u de post op een ander adres ontvangen? Geef dit dan per post of per mail door aan
PMT.

Vragen? Bel gerust onze Klanteninformatie
U kunt Klanteninformatie bellen tussen 8.00 en 17.30 uur op nummer: 070 316 08 58. Of maak een
belafspraak via www.pmt.nl/bel-mij-terug. Wilt u liever een persoonlijk gesprek? Maak dan een afspraak
met een pensioenconsulent in uw regio via www.pmt.nl.
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