Scheiden en uw pensioen

Pensioenfonds

U en uw partner gaan scheiden
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Verdelen ouderdomspensioen

50%

50%

€

U en uw partner spreken af hoe het
pensioen wordt verdeeld. Uw ex-partner
heeft volgens de wet recht op de helft
van het ouderdomspensioen dat u
tijdens uw huwelijk hebt opgebouwd. U
kunt kiezen om van deze standaardverdeling af te wijken.

Omzetten partnerpensioen

Uw ex-partner heeft wanneer u overlijdt
recht op het partnerpensioen dat is
opgebouwd tot de scheidingsdatum.
Het aanwezige partnerpensioen zetten
we om in een bijzonder partnerpensioen
voor uw ex-partner. U en uw ex-partner
kunnen hiervan afzien. U legt dit vast in
uw echtscheidingsconvenant of u tekent
hiervoor een afstandsverklaring. Deze
kunt u opvragen bij het pensioenfonds.

Pensioen afsplitsen

€

i

€

Ook kunt u ervoor kiezen om het ouderdomspensioen voor uw ex-partner volledig
om te zetten naar een eigen recht op pensioen. Dat heet conversie.
Het bijzonder partnerpensioen wordt hier
ook bij betrokken. Dit kan alleen als u op het
moment van scheiden nog niet gepensioneerd bent.

Meer informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding leest u in dit
informatieblad van de Rijksoverheid.

Een voorbeeld berekening opvragen

Wilt u een voorbeeldberekening van de verdeelde pensioenaanspraken?
Die kunt u bij ons opvragen.
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Tekenen convenant

U legt uw gemaakte afspraken vast in
het echtscheidingsconvenant.

Na inschrijving van uw echtscheiding bij
de gemeente wordt uw echtscheidingsdatum automatisch aan ons doorgegeven.

Geef uw afspraken aan ons door

Als de echtscheidingsdatum aan ons is
doorgegeven ontvangt u van ons een
verzoek om binnen twee jaar de gemaakte
afspraken door te geven.
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Vul het formulier in

Het doorgeven van de gemaakte
afspraken doet u door het formulier
‘Mededelingsformulier in verband met
verdeling van ouderdomspensioen bij
scheiding’ in te vullen en op te sturen.

Als u niets aan ons doorgeeft

Dan moet u een eventuele verdeling van de
pensioenen later onderling zelf regelen.
Uw ex-partner blijft recht houden op
een deel van het ouderdomspensioen
dat is opgebouwd tijdens het huwelijk.
Het partnerpensioen zetten wij wel
standaard om in bijzonder partnerpensioen. De ex-partner houdt dus het
recht op bijzonder partnerpensioen.
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Bevestiging

U ontvangt van ons een bevestiging dat
de doorgegeven afspraken zijn verwerkt.

!

Let op: per 1 januari 2022 verandert de wetgeving en wordt conversie de standaard.
Wilt u meer weten? Kijk op onze website voor tips.

