VEELGESTELDE VRAGEN BIJ HET WEBINAR
Bedankt voor uw deelname aan ons webinar. Hieronder leest u de veelgestelde vragen met antwoorden.
Als u nog vragen heeft over uw persoonlijke situatie, kunt u contact opnemen met onze afdeling
Klanteninformatie. U kunt ook (gratis) contact opnemen met een van de pensioenconsulenten.
Wat is ouderdomspensioen?
Het ouderdomspensioen is het pensioen dat iedereen ontvangt die via een pensioenregeling pensioen
heeft opgebouwd. Het ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW-uitkering die iedere
gepensioneerde ontvangt. Het ouderdomspensioen wordt jaarlijks opgebouwd als een percentage van
het brutoloon.
Wat is partnerpensioen?
Naast ouderdomspensioen voor uzelf bouwt u ook pensioen op voor uw partner. Dit noemen we
partnerpensioen. Uw partner ontvangt dit pensioen levenslang als u er niet meer bent. Dit gaat in op de
maand volgend op het overlijden. Als u samen gaat wonen, trouwt of geregistreerd partners wordt, heeft
dit invloed op het partnerpensioen. Zo kan uw partner aanspraak maken op toekomstig partnerpensioen.
Wat is bijzonder partnerpensioen?
Als u en uw partner uit elkaar gaan, ontstaat er een aanspraak op bijzonder partnerpensioen voor uw expartner. Dit is het deel van het partnerpensioen dat is opgebouwd tot de datum waarop het huwelijk of
geregistreerd partnerschap of samenlevingsovereenkomst is beëindigd. Uw ex-partner krijgt dit pensioen
als u overlijdt.
Ik woon samen en heb een samenlevingsovereenkomst. Bouw ik dan ook partnerpensioen op?
Woont u samen op basis van een samenlevingsovereenkomst of -verklaring afgesloten bij de
notaris? Stuur of mail ons dan een kopie van uw samenlevingsovereenkomst of -verklaring. Uw partner
ontvangt dan een partnerpensioen bij overlijden. Woont u niet in Nederland, dan is het nodig dat u zelf
alle wijzigingen in uw burgerlijke staat doorgeeft aan PMT.
Wat moet ik doorgeven als ik uit elkaar ga?
Vul het formulier Verdeling ouderdomspensioen in en stuur dit met de gevraagde bijlagen binnen 2 jaar
na de scheiding naar ons op.
Heeft u andere afspraken gemaakt dan de standaard verdeling, stuur dan met het formulier ook de
gemaakte afspraken en een kopie van de eerste pagina (namen partners) en de laatste pagina
(handtekeningen/stempel notaris/rechtbank/advocaat) van het (echt)scheidingsconvenant mee.
Heeft u een samenlevingsovereenkomst? Dan moet u zelf aan ons doorgeven dat u uit elkaar bent.
Geeft u de verdeling pas na 2 jaar aan ons door? Dan hebben we naast uw handtekening ook de
handtekening van uw ex-partner nodig.
Ik heb mijn partner nog niet bij PMT opgegeven. Kan dat met terugwerkende kracht?
Ja, dit kan ook met terugwerkende kracht. Via de gemeente krijgen wij automatisch bericht van een
huwelijk, geregistreerd partnerschap, een scheiding of einde geregistreerd partnerschap. Heeft u een
samenlevingsovereenkomst, dan moet u dit zelf aan ons doorgeven. Ook als u uit elkaar gaat.
Hoe moet ik verdeling van het ouderdomspensioen aanvragen?
Vul het formulier Verdeling ouderdomspensioen in en stuur dit met de gevraagde bijlagen binnen 2 jaar
na de scheiding naar ons op.

Heeft u andere afspraken gemaakt dan de standaard verdeling, stuur dan met het formulier ook de
gemaakte afspraken en een kopie van de eerste (namen partners) en de laatste pagina
(handtekeningen/stempel notaris/rechtbank/advocaat ) van het (echt)scheidingsconvenant mee.
Geeft u de verdeling pas na 2 jaar aan ons door? Dan hebben we naast uw handtekening ook de
handtekening van uw ex-partner nodig.
Ik woonde samen met een samenlevingsovereenkomst. Waar heeft mijn ex-partner recht op?
Bij het einde van een samenlevingsovereenkomst heeft de ex-partner geen recht op een deel van uw
ouderdomspensioen. Het ouderdomspensioen wordt in deze situatie niet verdeeld. Uw ex-partner heeft
wel recht op het partnerpensioen dat u heeft opgebouwd tot u uit elkaar ging. Daar kan uw ex-partner
afstand van doen. Op onze website vindt u het formulier Afstandsverklaring bijzonder partnerpensioen.
U moet wel zelf bij ons aangeven dat u uit elkaar bent. Dit gebeurt niet automatisch via de gemeente.
Had u geen samenlevingsovereenkomst, dan heeft uw ex-partner geen recht op bijzonder
partnerpensioen.
Wat is conversie?
We spreken over conversie als het deel van uw ouderdomspensioen en bijzonder partnerpensioen voor
uw ex-partner wordt omgezet in een eigen pensioen voor hem of haar. Dit wordt afsplitsen genoemd. Dit
pensioen is dan niet meer gekoppeld aan uw pensioen, de ingangsdatum van uw pensioen of de datum
waarop u overlijdt. Uw ex-partner bepaalt zelf wanneer dit pensioen ingaat.
Let op: wanneer uw ex-partner overlijdt, komt zijn of haar deel van het pensioen niet terug naar u.
Wat is verevening?
Verevening is het verdelen van het ouderdomspensioen van u en uw ex-partner. Hierbij gaat het om het
pensioen dat in de periode dat u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had, is opgebouwd.
Tenzij u andere afspraken heeft gemaakt, heeft uw ex-partner recht op de helft van het
ouderdomspensioen, dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd.
Wat gebeurt er met mijn pensioen als mijn ex-partner komt te overlijden voor of na
pensioengerechtigde leeftijd?
Als u voor conversie heeft gekozen en uw ex-partner komt te overlijden, gebeurt er niets met uw
pensioen. Bij conversie wordt namelijk het verevende ouderdomspensioen en het bijzonder
partnerpensioen omgezet in eigen ouderdomspensioen voor de ex-partner. U heeft geen pensioenbanden
meer met elkaar.
Heeft u voor verevening gekozen en uw ex-partner komt te overlijden, dan gaat het verevende
ouderdomspensioen terug naar u als deelnemer.
Wilt u weten wat het betekent voor uw situatie, neem contact op met onze Klanteninformatie.
Wij willen geen aanspraken maken op elkaars partnerpensioen. Hoe regel ik dat?
Als uw en uw ex-partner geen aanspraak willen maken op elkaars partnerpensioen, dan moet uw expartner afstand doen van zijn of haar deel van het partnerpensioen. Uw ex-partner kan dat doen door het
formulier Afstandsverklaring bijzonder partnerpensioen in te vullen en naar ons te sturen.

Geef binnen 2 jaar aan ons door voor welke verdeling u heeft gekozen, zowel voor het ouderdoms- als het
partnerpensioen. Dan verwerken wij dit in onze administratie en staan de afspraken juist in Mijn PMT.

Wij willen geen aanspraken maken op elkaars ouderdomspensioen. Hoe regel ik dat?
Als uw en uw ex-partner geen aanspraken maken op elkaars ouderdomspensioen, dan hoeft u niets te
doen.
Waar kan ik terug zien of er conversie of verevening heeft plaats gevonden bij de scheiding?
Op Mijn PMT vindt u deze informatie.
Kan ik achterhalen welke pensioenen er allemaal op mijn naam staan?
Op www.mijnpensioenoverzicht.nl vindt u alle informatie over de pensioenen die op uw naam staan. Op
Mijn PMT staat uw persoonlijke informatie over uw pensioen bij PMT.
Hoe kan ik het deel van het pensioen dat ik kwijtraak door scheiding aanvullen?
Hier kunt u zelf bijvoorbeeld extra voor gaan sparen. Vanuit PMT kunnen wij hierin niets voor u
betekenen.
Wordt het pensioen in mijn boedelscheiding geregeld?
Nee. De verdeling van uw pensioen legt u vast in uw (echt)scheidingsconvenant met uw ex-partner.
Wilt u meer weten over de gevolgen voor uw specifieke situatie?
Heeft u een specifieke situatie en wilt u weten wat de gevolgen zijn voor uw pensioen? Neem dan contact
op met onze Klanteninformatie.
Voor meer informatie kunt u ook kijken op pmt.nl/deelnemer/situatie/uit-elkaar.
Heeft u nog vragen? Wij helpen u graag!
pmt.nl
via het contactformulier
070 316 08 60
Het webinar kunt u altijd nog een keer terugkijken.

