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Als u gaat scheiden, heeft dit voor veel zaken gevolgen. Ook voor uw pensioen.
Volgens de wet moet het door u opgebouwde pensioen bij scheiding worden verdeeld
tussen u en uw ex-partner. Dat geldt voor het ouderdoms- en het partnerpensioen.
Er gaat binnenkort wettelijk het ��n en ander veranderen rond echtscheiding
en pensioen. Neem voor de meest actuele informatie contact met ons op.

Sinds 1 mei 1995 is dit in de wet geregeld.
Deze brochure is voor u van belang wanneer u gaat
scheiden, of wanneer u na 1 mei 1995 gescheiden bent,
en u de verdeling van het pensioen tussen u en uw expartner nog niet heeft geregeld. In deze brochure vindt u
informatie over de wettelijke regels, de mogelijkheden om
daarvan af te wijken en de voorwaarden waaronder u kunt
afwijken. Ook leest u in deze brochure hoe u de verdeling
regelt. Bent u vóór 1 mei 1995 gescheiden, dan gelden andere
regels. Wilt u daar meer over weten, neem dan contact
met ons op (contactgegevens zie hieronder). Wilt u meer
weten over uw pensioenregeling, lees dan de brochure
Pensioenregeling in het kort. Deze populaire versie van
het officiële pensioenreglement kunt u downloaden op
www.pensioenpostnl.nl/brochures-en-formulieren

Nog vragen?
Neem dan gerust contact met ons
op via (050) 582 79 33. Mailen kan ook:
deelnemer@pensioenpostnl.nl.

Ook kunt u kijken op onze website:
www.pensioenpostnl.nl
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Een scheiding.
Wat betekent dit
voor uw pensioen?

'De 'Wet verevening pensioenrechten bij scheiding' regelt de
verdeling van het opgebouwde
ouderdomspensioen'
Uw pensioen bij PostNL

Als deelnemer aan de huidige pensioenregeling bij PostNL
komt u in aanmerking voor ouderdomspensioen. Dit pensioen
wordt uitgekeerd vanaf de datum waarop u met pensioen
gaat. Daarnaast wordt voor elke deelnemer in het pensioenfonds van PostNL een partnerpensioen opgebouwd.
Dit wordt na het overlijden van de deelnemer aan de
partner uitgekeerd.

Gevolgen voor het ouderdomspensioen

De ’Wet verevening pensioenrechten bij scheiding’ regelt
de verdeling van het opgebouwde ouderdomspensioen.
Deze wettelijke regeling is per 1 mei 1995 ingevoerd.
De gedachte achter deze regeling is, dat het pensioen dat
tijdens het huwelijk is opgebouwd in principe het resultaat
is van de inspanning van beide echtgenoten. Het pensioen
is dan ook bestemd voor allebei. Verderop in deze brochure
wordt de verdeling van het ouderdomspensioen verder
toegelicht.
Na de scheiding heeft uw ex-partner volgens de wet dus recht
op een deel van uw ouderdomspensioen. U en uw ex-partner
krijgen in beginsel elk de helft van het pensioen dat in de
huwelijkse periode is opgebouwd. Het ouderdomspensioen
voor u wordt dus verminderd met het bedrag dat aan uw
ex-partner wordt uitgekeerd.
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Gevolgen voor het partnerpensioen

1. Echtscheiding

De verdeling van het partnerpensioen is geregeld in de

De datum waarop de echtscheiding is ingeschreven

Pensioenwet. Op grond van deze wet heeft uw ex-partner

in de registers van de burgerlijke stand.

recht op dat deel van het partnerpensioen dat u heeft op
gebouwd tot de scheiding. Deze verdeling van het partner-

2. Scheiding van tafel en bed

pensioen ligt al veel langer in de wet vast. In de wet staat

Het tijdstip van inschrijving in het huwelijksgoederenregister.

namelijk dat beide echtgenoten een wettelijke zorgplicht
tegenover elkaar hebben tijdens het huwelijk. Deze zorg-

3. Ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed

plicht stopt niet na de scheiding.

De datum waarop de beschikking waarin de ontbinding van

Momenten van scheiden

het huwelijk wordt uitgesproken, is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Bij verdeling van ouderdoms-

Wanneer u het hoofdstuk leest over verdeling van de

pensioen zijn de data van ’echtscheiding’ en ’scheiding van

pensioenen, is het van belang te weten dat de wet verschil-

tafel en bed’ van belang. In het geval van partnerpensioen

lende momenten onderscheidt, als het gaat om scheiding.

zijn het moment van ’echtscheiding’ en ’ontbinding van het

Namelijk: echtscheiding, scheiding van tafel en bed en

huwelijk na scheiding van tafel en bed’ doorslaggevend.

ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed.

'Op grond van de Pensioenwet heeft uw ex-partner recht op dat deel
van het partnerpensioen dat u heeft opgebouwd tot de scheiding'
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Hoe wordt
ouderdomspensioen
verdeeld bij scheiding
op of na 1 mei 1995?

Als uw huwelijk is ge�indigd door echtscheiding of door scheiding van tafel en bed
op of na 1 mei 1995, moet het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd verdeeld
worden tussen u en uw ex-partner. De wet noemt dat 'pensioenverevening'.

Wanneer vindt verdeling plaats?

Uw ex-partner ontvangt zijn/haar deel van het opgebouwde

Wél ontstaat bij uw overlijden vóór pensioendatum recht
op bijzonder nabestaandenpensioen.

ouderdomspensioen zodra uw ouderdomspensioen wordt
uitgekeerd. Dit recht vervalt als uw pensioen eindigt door

Het pensioenfonds moet het deel van het ouderdoms

overlijden of als uw ex- partner overlijdt. Als u overlijdt vóór

pensioen waar uw ex-partner recht op heeft, rechtstreeks

de pensioendatum, wordt geen ouderdomspensioen uit

aan uw ex-partner uitbetalen. Voorwaarde daarvoor is wel

gekeerd aan uw ex-partner. Uw ex-partner krijgt dus alleen

dat de scheiding binnen twee jaar bij het pensioenfonds

een deel van uw ouderdomspensioen, als u in leven bent.

is gemeld. Hiervoor is door de overheid een standaard
formulier vastgesteld. Verderop leest u daar meer over.

Let op
Bent u op of na 1 mei 1995 gescheiden, dan wordt
het ouderdomspensioen dat u na uw pensioendatum ontvangt, verminderd met het bedrag dat
aan de ex-partner moet worden uitgekeerd. Als de
ex-partner overlijdt, ontvangt u weer het volledige
pensioen.
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'Uw ex-partner ontvangt zijn/
haar deel van het opgebouwde
ouderdomspensioen zodra uw
ouderdomspensioen wordt
uitgekeerd'

De standaardverdeling

Afwijkende afspraken

ouderdomspensioen dat u gedurende het huwelijk heeft

afspraken maken over een andere verdeling van uw

opgebouwd. Stel dat u 20 jaar pensioen heeft opgebouwd.

ouderdomspensioen. Er zijn drie soorten afspraken

Van die 20 jaar was u 15 jaar getrouwd. Uw ex-partner heeft

waarvoor u - mits u zich houdt aan de meldingsprocedure -

dan recht op de helft van het ouderdomspensioen dat in die

geen speciale toestemming van het fonds nodig heeft.

In principe heeft uw ex-partner recht op de helft van uw

Het kan natuurlijk zo zijn dat u en uw ex-partner

15 huwelijksjaren is opgebouwd. Wanneer u meedoet aan de
regeling Individueel Pensioensparen, geldt deze standaard

Allereerst kunt u ervoor kiezen om een hoger of lager

regel ook voor het ouderdomspensioen dat u vanuit die

percentage dan het standaardpercentage van 50 procent

pensioenspaarregeling zou ontvangen.

af te spreken. Hiervoor kan gekozen worden als uw expartner bijvoorbeeld een eigen ouderdomspensioen heeft
opgebouwd, maar op een veel lager niveau dan dat van u.
Dan kan afgesproken worden dat uw ex-partner het eigen

Let op

ouderdomspensioen volledig mag houden, in ruil voor een
kleiner deel van uw ouderdomspensioen.

Als u en uw ex-partner bij de scheiding niets

Ten tweede kunt u voor een andere opbouwduur kiezen.

regelen over de verdeling van het pensioen,

Dit komt voor als een echtpaar voorafgaand aan een huwelijk

geldt automatisch de wettelijke standaardregeling

een aantal jaren heeft samengewoond. Als dit het geval is,

voor de verdeling van het ouderdomspensioen.

kan afgesproken worden om ook het pensioen dat tijdens
de periode van het samenwonen is opgebouwd, te verdelen.
Ten slotte kan het voorkomen dat uw ex-partner ervoor kiest
om zijn of haar recht op een deel van uw pensioen te laten

'Zorg er voor dat u elke afspraak
die u met uw ex-partner maakt
over de verdeling van pensioen
meldt bij het fonds'

vervallen.
Natuurlijk kunnen u en uw ex-partner ook iets anders
afspreken. U moet het pensioenfonds hier echter wel over
informeren en om toestemming vragen. Zorg er dus voor
dat u elke afspraak die u met uw ex-partner maakt over
de verdeling van pensioen meldt bij het fonds.

Let op
Vergeet niet om afspraken die u en uw partner
met elkaar maken over de pensioenverevening
uitdrukkelijk vast te leggen, ofwel in huwelijkse
voorwaarden ofwel in een schriftelijke overeenkomst met het oog op de scheiding (echtscheidingsconvenant).
Zelfs als u in het verleden al huwelijkse voor
waarden heeft opgemaakt, waarin sprake was
van ’koude uitsluiting’ of beperking van de
gemeenschap van goederen op het gebied van
pensioen, moeten u en uw ex-partner alsnog bij
convenant met zoveel woorden vastleggen dat
u toepassing van de ’Wet verevening pensioen
rechten bij scheiding’ uitsluit.
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Minimumbedrag bij verdeling
levenslang ouderdomspensioen

Op het formulier staat precies welke stukken u met het

Uw ex-partner heeft geen recht op verdeling als zijn/haar

samen hebben besloten dat uw ex-partner zijn of haar recht

deel van het levenslang ouderdomspensioen lager is dan het

op een deel van uw pensioen laat vervallen, hoeft u uw

bij de wet vastgelegde minimumbedrag. Dit minimumbedrag,

scheiding niet te melden. In alle andere gevallen moet u

ook wel afkoopgrens genoemd, wordt elk jaar aangepast.

uw scheiding wel melden.

ingevulde formulier moet meesturen. Als u en uw ex-partner

Op www.pensioenpostnl.nl vindt u het meest recente bedrag.
Als het te verevenen deel van het pensioen lager is dan dit
grensbedrag, kunnen partijen in plaats daarvan wel afspraken
maken om de waarde van de pensioenen te verrekenen bij

'Het formulier moet per
pensioenfonds ingevuld worden'

de boedelverdeling.

Melding van scheiding en afwijkende afspraken

Om ervoor te zorgen dat alles goed geregeld wordt, moeten
de scheiding en eventuele afwijkende afspraken binnen twee
jaar na de scheiding bij het pensioenfonds worden gemeld.
Dit kan alleen met het Mededelingsformulier in verband met

Let op

verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding. Dit formulier

Het formulier van de overheid moet per pensioen-

is vastgesteld door het Ministerie van Sociale Zaken en Werk-

fonds ingevuld worden. Denkt u er dus aan dat u

gelegenheid. Het melden van de scheiding kan gebeuren door

ook een formulier opstuurt naar andere pensioen-

u of uw ex-partner.

fondsen waar u voor of na uw dienstverband bij
PostNL pensioen heeft opgebouwd. Als het pensioen
van uw ex-partner ook verdeeld moet worden, moet
u ook melding maken bij zijn/haar pensioenfonds.
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Gevolgen te late melding

In dit geval hoeft het pensioenfonds het ouderdomspensioen

Als u uw scheiding niet binnen twee jaar meldt, houdt uw ex-

pas vanaf het moment van de melding (dus één jaar na de

partner toch recht op een deel van het ouderdomspensioen

scheiding) te gaan verdelen. Het pensioen is immers al een

(tenzij u beiden de verevening helemaal heeft uitgesloten).

jaar in uitkering. De verdeling van het ouderdomspensioen

Als de termijn van twee jaar verlopen is, moet u echter onder-

over het eerste jaar moet het echtpaar dan zelf verzorgen.

ling voor de verrekening van het ouderdomspensioen zorg-

Datzelfde geldt voor alle afwijkende afspraken die u en uw

dragen. Het pensioenfonds betaalt in dat geval het volledige

ex-partner maken. Ook daaraan is het pensioenfonds pas

bedrag uit aan u als deelnemer. Uw ex-partner ontvangt dan

gebonden vanaf de maand na de melding. Vergeet ook hier

het deel van het ouderdomspensioen waarop hij of zij recht

weer niet dat u de afspraken binnen twee jaar moet melden.

heeft, van u.

Alles wat vóór het tijdstip van melding gebeurt, of het nu

Verdeling kan niet met terugwerkende kracht

een maand is of een jaar, moet u samen met uw ex-partner
verrekenen.

Het pensioenfonds houdt pas rekening met de verdeling van
pensioen vanaf het moment dat het meldingsformulier is
ontvangen. Het pensioenfonds mag bovendien pas rekening
houden met een scheiding vanaf de maand na binnenkomst
van het formulier. Dit moet uiteraard wel binnen de hiervoor
genoemde termijn van twee jaar gebeuren. Een voorbeeld:

Let op

een gepensioneerde man gaat scheiden en meldt dit pas een

Een scheiding moet binnen twee jaar bij het

jaar later bij het pensioenfonds.

pensioenfonds worden gemeld. Doe dit met het
formulier ’Mededeling van scheiding in verband met
verdeling van ouderdomspensioen’. Ook afwijkende
afspraken moeten binnen twee jaar na scheiding
officieel gemeld zijn bij het pensioenfonds.
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Hoe wordt
partnerpensioen
verdeeld bij scheiding
op of na 1 mei 1995?

Het bijzonder partnerpensioen

Als u bent gescheiden, heeft uw ex-partner automatisch
recht op het partnerpensioen opgebouwd tot de echt
scheidingsdatum. Dit is vastgelegd in de pensioenwet.
Partnerpensioen voor een ex-partner noemen we bijzonder
partnerpensioen. De berekeningsperiode en registratie zijn
anders dan bij het verevend ouderdomspensioen. Hieronder
vindt u meer informatie.
De regels voor verdeling van het partnerpensioen gaan in
op het moment van ’echtscheiding’ of ’ontbinding van het
huwelijk na scheiding van tafel of bed’. Wanneer u na deze
scheiding overlijdt, heeft uw ex-partner recht op dat deel
van het partnerpensioen dat u tot de hierboven bedoelde
scheidingsdatum heeft opgebouwd.

De standaardverdeling

Het partnerpensioen wordt berekend over de totale deel
nemingstijd tot de scheiding of ontbinding van het huwelijk
na scheiding van tafel en bed. Dit is – anders dan bij de
verdeling van het ouderdomspensioen – inclusief eventuele
jaren waarin u al wel deelnam aan het partnerpensioen,
maar nog niet was getrouwd. Als u al eens eerder gescheiden

'Het partnerpensioen wordt
berekend over de totale deel

bent, wordt een eventueel bijzonder partnerpensioen voor
uw eerste partner in mindering gebracht op het bijzonder
partnerpensioen van uw tweede partner.

nemingstijd tot de scheiding
of ontbinding van het huwelijk

Let op

na scheiding van tafel en bed'

Als u niets regelt bij echtscheiding of ontbinding
van het huwelijk na scheiding van tafel en bed over
het pensioen, geldt automatisch de standaardregeling
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voor de verdeling van het partnerpensioen.

Aanpassing (indexatie) van het bijzonder
partnerpensioen

Melding van afwijkende afspraken

Pensioenfonds PostNL probeert ieder jaar het bijzonder

Vergeet niet om bij deze brief een gewaarmerkt exemplaar

partnerpensioen te verhogen met de consumentenprijsindex

mee te sturen van uw huwelijkse voorwaarden, het echt

(cpi) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) van

scheidingsconvenant of de originele overeenkomst waarin

september tot september als basis genomen met een maxi-

de afwijkende afspraken zijn vastgelegd.

mum van 4%. Voorwaarde daarvoor is onder meer dat de
middellen van het pensioenfonds de aanpassing toelaten.

Afwijkende afspraken

U kunt de afwijkende afspraken per brief of e-mail melden.

Gevolgen te late melding

Als de afwijkende afspraken niet binnen twee jaar zijn
gemeld, kan het pensioenfonds er geen rekening meer

Net als bij de verdeling van het ouderdomspensioen,

mee houden. In dit geval houdt dat in dat het partner

kunnen u en uw ex-partner afspraken maken over een

pensioen volgens de hoofdregel wordt verdeeld;

andere verdeling van het partnerpensioen. U kunt bijvoor-

uw ex-partner krijgt na uw overlijden het bijzonder

beeld afspreken dat uw ex-partner alleen recht krijgt op

partnerpensioen uitgekeerd. De ex-partner kan overigens

het partnerpensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd.

ook na 2 jaar nog afstand van het partnerpensioen doen,

Een andere mogelijkheid is dat uw ex-partner helemaal

door een afstandsverklaring te ondertekenen.

afstand doet van zijn of haar aanspraak op het bijzonder
partnerpensioen.

Als u gescheiden bent voor deelname
aan Pensioen PostNL

Voor deelnemers aan het Pensioen PostNL die voorafgaand aan

Let op
Afwijkende afspraken die u en uw ex-partner

deelname gescheiden zijn, geldt dat zij het partnerpensioen
dat zij bij een vorige werkgever hebben opgebouwd, niet
kunnen meenemen naar Pensioen PostNL. Het opgebouwde
partnerpensioen blijft achter bij het vorige pensioenfonds.

maken, moeten uitdrukkelijk zijn vastgelegd.
Het is noodzakelijk dat het partnerpensioen hierbij
expliciet wordt genoemd. Leg deze afspraken vast
in huwelijkse voorwaarden of in een schriftelijke
overeenkomst met het oog op de echtscheiding
(een zogenaamd echtscheidingsconvenant).

'Afwijkende afspraken die u
en uw ex-partner maken, moeten
uitdrukkelijk zijn vastgelegd'
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Conversie: uw ex-partner
krijgt een eigen pensioen

Wat is conversie?

Als u op of na 1 mei 1995 gescheiden bent (hier: uw echtscheiding is ingeschreven in de registers van de burgerlijke
stand) kan er ’conversie’ plaatsvinden. Dit betekent dat het
recht van uw ex-partner op uitbetaling van een deel van uw
ouderdomspensioen samen met het recht op het bijzonder
partnerpensioen omgezet wordt in een eigen recht van uw
ex-partner op ouderdomspensioen. Volgens de wet kan dit
niet bij scheiding van tafel en bed of ontbinding van het
huwelijk bij scheiding van tafel en bed.
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'Realiseert u zich dat bij
conversie het deel van het
ouderdomspensioen dat uw
ex-partner toekomt definitief
op uw pensioen in mindering
wordt gebracht'

Wanneer wordt dit eigen pensioen uitgekeerd?

van uw ex-partner onder voorwaarden (het pensioenfonds

Het eigen ouderdomspensioen waarop uw ex-partner na

beschikt over voldoende middelen; er geldt een indexatie-

conversie recht heeft, is niet afhankelijk van pensionering

ambitie van 70%) aangepast. Pensioenfonds PostNL neemt

of in leven zijn van u. De datum van uitkering is gekoppeld

hierbij als basis de consumentenprijsindex (cpi) van het

aan de leeftijd van uw ex- partner: het ouderdomspensioen

Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) van 4%.

gaat in op de pensioendatum. Dat is de eerste dag van de
maand die volgt op het moment dat hij/zij 68 jaar wordt,
of zoveel later als de conversie plaatsvindt. Als uw ex-partner

Bijzonder partnerpensioen vervalt bij conversie

Als levenslang ouderdomspensioen, tijdelijk ouderdoms

ten tijde van pensionering overlijdt, wordt er betaald tot en

pensioen en bijzonder partnerpensioen zijn omgezet in

met de laatste dag van de maand van zijn of haar overlijden.

een eigen pensioenaanspraak, ontvangt uw ex-partner

Evenals bij úw pensioen wordt het eigen ouderdomspensioen

bij uw overlijden geen bijzonder partnerpensioen.

Melding verzoek om conversie

Net als andere verzoeken, moet ook het verzoek tot

Let op
Realiseert u zich dat bij conversie het deel van
het ouderdomspensioen dat uw ex-partner
toekomt definitief op uw pensioen in mindering
wordt gebracht. Bij verevening krijgt u na

conversie binnen twee jaar na uw scheiding schriftelijk
door u en uw ex-partner aan het pensioenfonds worden
gedaan. De conversie is pas geldig als het pensioenfonds
ermee akkoord gaat.

Gevolgen te late melding

Als uw verzoek voor conversie niet binnen twee jaar na de

overlijden van uw ex-partner weer uw volle

scheiding plaatsvindt, vervalt de mogelijkheid tot conversie.

(ongekorte) pensioen. Bij conversie is de korting

Op dat moment zijn de standaardregels voor verdeling weer

op het ouderdomspensioen definitief.

van toepassing. Dit betekent verder dat u en uw ex-partner

Het omgezette bijzondere partnerpensioen

onderling voor de verrekening moeten zorgen. Het pensioen-

komt blijvend in mindering op het partner

fonds bemoeit zich hier dan niet meer mee.

pensioen van uw eventuele volgende partner.
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De waarde van uw
pensioen verrekenen
bij de boedelscheiding

Het kan zijn dat u en uw ex-partner na de scheiding geen behoefte hebben
aan een verdeling van uw ouderdomspensioen en partnerpensioen. In plaats
daarvan wilt u misschien de contante waarde van de opgebouwde pensioenrechten
bij de scheiding en de deling van de boedel verrekenen. Als u dit wilt, kan het
pensioenfonds een berekening maken van de contante waarde van het opgebouwde
pensioen. Hiervoor moet u als verzekerde een schriftelijk verzoek indienen bij
het pensioenfonds.

De waarde van uw ouderdomspensioen

De waarde van uw partnerpensioen

van het ouderdomspensioen, moet u de toepassing van de

zult u bij de huwelijkse voorwaarden of in het echtscheidings-

’Wet verevening pensioenrechten bij scheiding’ uitsluiten bij

convenant moeten vastleggen dat uw ex-partner afziet van

huwelijkse voorwaarden of in het echtscheidingsconvenant.

zijn of haar recht op bijzonder partnerpensioen.

Als u besluit over te gaan tot een waardeverrekening

U hoeft het pensioenfonds niet van dit besluit op de hoogte
te brengen.
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Bij het verrekenen van partnerpensioen bij de boedeldeling,

Na scheiding pensioen
meenemen naar een
ander pensioenfonds

'Als u na een echtscheiding kiest
voor waardeoverdracht kan dit
gevolgen hebben voor de aan
spraken die worden overgedragen'

Waardeoverdracht na echtscheiding

Als het ouderdomspensioen verevend is, wordt het verevende

Als u na een echtscheiding kiest voor waardeoverdracht

deel van het ouderdomspensioen wel overgedragen naar het

kan dit gevolgen hebben voor de aanspraken die worden

nieuwe pensioenfonds. Als u met pensioen gaat, ontvangt uw

overgedragen. Onderstaande informatie is van toepassing

ex-partner zijn of haar deel van het nieuwe pensioenfonds.

op waardeoverdracht van een vorig pensioenfonds naar
Pensioenfonds PostNL en op waardeoverdracht van ons
pensioenfonds naar een nieuw pensioenfonds.

Waardeoverdracht naar Pensioenfonds PostNL

Bij de waardeoverdracht naar ons pensioenfonds wordt er
voor het bepalen van de nieuwe aanspraken geen rekening

Als er voor de waardeoverdracht bij uw oude pensioenfonds

gehouden met een eventueel achtergebleven bijzonder

een bijzonder partnerpensioen geregistreerd staat, wordt

partnerpensioen of een conversie. U krijgt op basis van de

dit niet overgedragen bij waardeoverdracht. Als u komt te

contante waarde van de over te dragen aanspraken bij ons

overlijden na overdracht, ontvangt uw ex-partner een bijzon-

pensioenfonds een ouderdomspensioen en partnerpensioen

der partnerpensioen van uw vorige pensioenfonds. Ook als

in de verhouding 100:63. Hierdoor is er dan na de waarde

u heeft gekozen voor conversie, blijven de rechten voor uw

overdracht een volledig partnerpensioen voor een eventuele

ex-partner achter bij het oude pensioenfonds.

nieuwe partner. Als u op pensioendatum alleenstaand bent,
kunt u het partnerpensioen op dat moment omzetten naar
extra ouderdomspensioen.
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Wat moet u regelen
bij scheiding?
Een overzicht

Voorafgaand aan de scheiding

Ontbinding na scheiding van tafel en bed

Als u gaat scheiden, neem dan contact op met Pensioenfonds

Maak binnen twee jaar melding bij het pensioenfonds

PostNL. Het pensioenfonds kan verschillende zaken voor

van de ontbinding om te zorgen voor de verdeling

u regelen, zoals het doorrekenen van de consequenties

van het partnerpensioen.

voor u van de standaardverdeling en eventuele afwijkende
afspraken tussen u en uw ex-partner. Wilt u afwijkende
afspraken maken, informeer dan welke voorwaarden het

Afwijkende afspraken

Alle afwijkende afspraken moeten binnen twee jaar

pensioenfonds hieraan verbindt. Hieronder ziet u wat u

na de (echt)scheiding of ontbinding van het huwelijk aan

waar moet vastleggen in verschillende situaties:

het pensioenfonds worden gemeld. Voor de verdeling van

• Standaardverdeling: u hoeft niets speciaals te regelen;

het ouderdomspensioen moeten de afwijkende afspraken

• Afwijkende afspraken: u moet afwijkende afspraken

worden aangegeven op het wettelijk formulier; voor de

schriftelijk vastleggen, ofwel bij huwelijkse voorwaarden

verdeling van het partnerpensioen moet u deze apart

ofwel bij het echtscheidingsconvenant;

schriftelijk mededelen. Voeg hierbij een afschrift van de

• Uitsluiting: u moet zowel de toepassing van de
’Wet verevening pensioenrechten bij scheiding’
(voor ouderdomspensioen) als de verdeling van
het partnerpensioen na goedkeuring pensioenfonds

overeenkomst of het echtscheidingsconvenant.

Gevolgen te late melding

Het kan gebeuren dat u uw scheiding of de eventuele

uitdrukkelijk uitsluiten bij uw huwelijkse voorwaarden

gemaakte afwijkende afspraken die u en uw ex-partner

of in het echtscheidingsconvenant.

gemaakt hebben, te laat (na twee jaar na de scheiding)

Als de scheiding definitief is

bij het pensioenfonds meldt. Voor het ouderdomspensioen
geldt in dat geval dat het pensioenfonds niet verplicht is
tot uitbetaling van het te verdelen deel van het ouderdoms-

Echtscheiding

pensioen. Ook is het pensioenfonds niet verplicht afwijkende

Maak binnen twee jaar melding van de echtscheiding bij het

afspraken te volgen. U moet het pensioen dan met uw

pensioenfonds. Als dit gebeurt, wordt gezorgd voor een goede

ex-partner onderling verrekenen.

verdeling van het ouderdomspensioen en partnerpensioen.
Doe dit door het wettelijke formulier in te vullen.
Scheiding van tafel en bed
Maak binnen twee jaar melding van de scheiding bij het
pensioenfonds om te zorgen voor de verdeling van het
ouderdomspensioen. Doe dit door het wettelijke formulier
in te vullen.
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'Maak binnen twee jaar
melding van de echtscheiding
bij het pensioenfonds'

'Vanaf mei 1995 hebben u en uw ex-partner bij echtscheiding of scheiding
van tafel en bed, allebei recht op een deel van het ouderdomspensioen
dat tijdens het huwelijk is opgebouwd'
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Brochures en
formulieren uitgegeven
door de overheid

Informatieblad Verdeling van ouderdomspensioen
bij scheiding

Mededelingsformulier in verband met verdeling
van ouderdomspensioen bij scheiding

de verevening van ouderdomspensioen volgens de

fonds melden.

In dit informatieblad vindt u meer informatie over

Met dit formulier moet u een scheiding bij het pensioen-

’Wet verevening pensioenrechten bij scheiding’.

Onderstaande documenten vindt u op www.rijksoverheid.nl. U kunt ze hier ook downloaden.

Verdeling van ouderdoms
pensioen bij scheiding

Mededelingsformulier
in verband met verdeling
van ouderdomspensioen
bij scheiding

In dit informatieblad leest u informatie over uit elkaar gaan en het verdelen
van het ouderdomspensioen.

A. Inleiding scheiden en uw pensioen

3

Als u en uw partner gaan scheiden, komen er veel dingen op u af die
geregeld moeten worden. Naast afspraken over uw huis, de inboedel
en kinderen, is het verstandig om ook afspraken te maken over
de verdeling van pensioen. Meer informatie over de verschillende
mogelijkheden die er zijn om het pensioen bij scheiding te verdelen
kunt u lezen in het Informatieblad verdeling ouderdomspensioen bij
scheiding. Dit Informatieblad vindt u op de website van Rijksoverheid.

B. De verdeling van het ouderdomspensioen

4

Soms ziet u in dit formulier een schuingedrukt woord staan. Dit woord
leggen we aan u uit in de woordenlijst achterin dit formulier.

Inhoud

C. De gevolgen voor het nabestaandenpensioen

6

D. Scheiden en internationale situaties

7

E. Levensgebeurtenissen na de verdeling van het pensioen

7

F. Vragen die u misschien heeft

8

G. Woordenlijst

9

In dit informatieblad staan schuingedrukte woorden

Wat is uit elkaar volgens de wet?
Dit informatieblad gaat over de Wet verevening
pensioenrechten bij scheiding. Volgens deze wet is een
scheiding een echtscheiding of scheiding van tafel en bed of
een beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

JA

U of uw ex-partner bouwden ouderdomspensioen op
tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap?

JA

NEE

Is het tijdstip van scheiding minder dan 2 jaar geleden?
NEE
JA

10

H. Waar kunt u terecht voor hulp of informatie?

Gebruik dit informatieblad
DOEN!
U kunt dit informatieblad gebruiken als
achtergrondinformatie over de verdeling van ouderdoms
pensioen en als hulp bij het invullen van het
‘Mededelingsformulier in verband met verdeling van
ouderdomspensioen bij scheiding’.

U was gehuwd of had een
geregistreerd partnerschap?

Wanneer stuurt u dit formulier naar uw pensioenuitvoerder?
Met dit formulier geeft u aan uw pensioenuitvoerder door dat u
gescheiden bent en welke afspraken u en uw ex-partner over de
verdeling van het ouderdomspensioen hebben gemaakt bij echtscheiding,
scheiding van tafel en bed of einde van uw geregistreerd
partnerschap1. Ook als u geen afspraken maakt over de verdeling van
het ouderdomspensioen, is het belangrijk dat u het formulier naar uw
pensioenuitvoerder stuurt. Op basis van de wet heeft u namelijk recht op
de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of
geregistreerd partnerschap is opgebouwd.

Geen verdeling ouderdomspensioen

• Vul gegevens in en
stuur het formulier op
• Bekijk wat u moet
meesturen

In dit informatieblad wordt met scheiding een van deze drie
vormen van scheiding bedoeld, tenzij anders aangegeven in
de tekst.

Soms ziet u in de tekst een schuingedrukt woord staan. Dit woord
leggen we uit in de woordenlijst achterin dit informatieblad.

Vul het formulier niet in,
maar neem eerst contact op
met uw pensioenuitvoerder.
• U en uw ex-partner moeten
zelf de uitbetaling van het
te verdelen ouderdoms
pensioen regelen

1 Vanaf 1 mei 1995 hebben u en uw ex-partner bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed, allebei recht op een deel van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Op 1 mei 1995 is namelijk de
Wet verevening pensioenrechten bij scheiding in werking getreden (Stb. 1994, 342). Bij wet van 17 december 1997 (Stb. 1997, 660) is de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding ook van toepassing verklaard
op het geregistreerd partnerschap.
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Disclaimer
De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde
gegevens zijn uitsluitend bedoeld om deelnemers algemene informatie te verstrekken. De gegeven informatiewordt verondersteld
betrouwbaar te zijn, echter het gebruik van de informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker. Het pensioenfonds aanvaardt
geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden ofonvolkomenheden in de informatie, of voor schade ontstaan
in verband met het gebruiken, het afgaan op of verspreidenvan de informatie. Rechten kunnen uitsluitend worden ontleend aan het
voor de deelnemer geldende pensioenreglement.

