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U gaat scheiden.
Wat betekent dat voor uw
pensioen?
Gevolgen voor uw pensioen
Bij het beëindigen van een relatie komt veel kijken. Ook voor uw pensioen kan een scheiding
gevolgen hebben. We zetten voor u op een rij waar u rekening mee moet houden, en welke
stappen u moet zetten om alles goed te regelen. Er wordt hierbij gekeken naar:




Het ouderdomspensioen
Het partnerpensioen
Het wezenpensioen

Onder ‘partner’ verstaan we degene met wie u bent getrouwd, een geregistreerd
partnerschap heeft of met wie u een relatie heeft die is vastgelegd in een notariële
samenlevingsovereenkomst. Heeft u geen samenlevingsovereenkomst? Dan moet u
minstens 6 maanden met elkaar hebben samengewoond. Bij beëindiging van een huwelijk of
een geregistreerd partnerschap spreken we van echtscheiding.

Ouderdomspensioen
Pensioenverevening
Er bestaat een wettelijk recht op pensioenverevening. Dat wil zeggen dat uw ex-partner na
een echtscheiding recht heeft op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens het
huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd. Als u overlijdt, eindigt het recht op
pensioenverevening voor uw ex-partner. Overlijdt uw ex-partner eerder dan u, dan ontvangt
u weer het volledige ouderdomspensioen.
U en uw ex-partner kunnen samen besluiten af te wijken van de standaardmogelijkheden. Zo
kunt u bijvoorbeeld met uw ex-partner afspreken dat hij of zij afziet van pensioenverevening
of bijzonder partnerpensioen. Dat soort afspraken moet u laten opnemen in de huwelijkse
voorwaarden of het echtscheidingsconvenant.

Hertrouwen / nieuwe partner
Heeft u weer een nieuwe partner volgens het partnerbegrip in het pensioenreglement, dan
heeft uw nieuwe partner recht op een partnerpensioen.
Sommige pensioenregelingen hebben een partnerpensioen op risicobasis. In dat geval krijgt
uw ex-partner geen bijzonder partnerpensioen.
Wezenpensioen
Uw kinderen houden, indien verzekerd, na uw scheiding recht op wezenpensioen. Het doet
er niet toe waar uw kinderen na het beëindigen van uw relatie gaan wonen.

Stappenplan
Uw pensioen regelen als u gaat scheiden
Stap 1
U meldt aan uw werkgever dat u bent gescheiden. Hierbij geeft u aan op welke datum de
echtscheiding is ingeschreven in het register van de burgerlijke stand.
Stap 2
U stuurt ons het ingevulde wettelijke aanvraagformulier voor pensioenverevening. Dit
formulier kunt u krijgen via Postbus 51. Het formulier moet ondertekend zijn door u óf uw
ex-partner. Wilt u afwijken van de standaard regels, dan moet u het formulier allebei
ondertekenen. Wij raden u aan het formulier binnen twee jaar na de scheiding naar de
pensioenuitvoerder te sturen. Hierna vervalt namelijk het recht op rechtstreekse uitkering van
te verevenen ouderdomspensioen door de pensioenuitvoerder aan uw ex-partner. U moet
dan zelf de uitkering gaan regelen.
Stap 3
U ontvangt van de pensioenuitvoerder een overzicht met daarin uw opgebouwde en/of op te
bouwen pensioenaanspraken. Uw ex-partner ontvangt op zijn of haar adres een overzicht.

