
UIT ELKAAR
EN 

UW PENSIOEN
10 december 2020 



WAT BESPREKEN WE IN 
DEZE UITZENDING?

• Welke gevolgen heeft uit elkaar gaan voor
uw pensioen?

• Wat is geregeld voor uw (ex)-partner?

• Bijzonder Partnerpensioen

• Verevening of conversie bij
ouderdomspensioen

• Praktijkvoorbeelden

• Wat moet u doen?

• Wat doet PMT voor u?  



WELKE
SAMENLEVINGS

-VORMEN ZIJN
ER?

1. Huwelijk

2. Geregistreerd partnerschap

3. Samenwonen:

- notariële samenlevingsovereenkomst

- ingeschreven op hetzelfde adres



HISTORIE VERDELING PENSIOEN
BIJ ECHTSCHEIDING

1. Vóór 27 november 1981: geen regeling

2. Tussen 27 november 1981 en 1 mei 1995:

- Boon/Van Loon-arrest, onderling regelen

3. Vanaf 1 mei 1995: Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding 
(vanaf 1-1-1998 ook geregistreerd partnerschap)

- Verevening en Conversie
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AFSPRAKEN VERDELING PENSIOEN

• Verdeling zoals afgesproken in huwelijkse- of
partnerschapsvoorwaarden

• Verdeling zoals afgesproken in het echtscheidingsconvenant



WETGEVING

Bij de verdeling van pensioenrechten zijn twee wetten van toepassing:

1. Pensioenwet

- regels over verdeling partnerpensioen

2. Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding

- regels over verdeling ouderdomspensioen
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BIJZONDER
PARTNER-
PENSIOEN



WAT IS BIJZONDER PARTNERPENSIOEN? 

• Het is een wettelijk recht: het wordt automatisch afgesplitst

• Partnerpensioen dat is opgebouwd tot datum van scheiden

- inclusief de periode voor het huwelijk

Bovenstaande geldt vanaf 2008 ook voor samenwonenden
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WAT GEBEURT ER BIJ OVERLIJDEN?

Bij overlijden van de ex-partner:

• Vervalt het bijzonder partnerpensioen aan het collectief
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AFSTAND DOEN VAN BIJZONDER
PARTNERPENSIOEN

Voorwaarden:

• Relatie beëindigd op of ná 1 januari 2008

• Afgesproken in convenant óf

• Schriftelijke verklaring 

- voorzien van handtekening en kopie legitimatie ex-partner

Zowel u als uw ex-partner worden hierover geïnformeerd
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VOORBEELD PARTNERPENSIOEN

aanvang opbouw
18 jaar 

huwelijk 
28 jaar

scheiding
48 jaar

100% voor ex partner! 

30 jaar tot scheidingsdatum 

Totale opbouw tot echtscheidingsdatum



OUDERDOMS
-PENSIOEN

Twee mogelijkheden:

• Verevening 

• Conversie



WET VEREVENING PENSIOENRECHTEN

• Ex-partner heeft recht op de helft van het tijdens het huwelijk
opgebouwde ouderdomspensioen

• Andere verdeling is mogelijk, mits in convenant vastgelegd

• Géén pensioenverevening? Dan ook vastleggen in convenant!
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GEVOLGEN VAN VEREVENING

• Pensioenuitkering aan ex-partner op het moment dat deelnemer
met pensioen gaat (conform pensioenkeuzes deelnemer)

• Bij overlijden ex-partner gaat het verevende pensioen terug naar
de deelnemer

• Bij overlijden deelnemer stopt het bijzonder ouderdomspensioen
en ontvangt de ex-partner bijzonder partnerpensioen 
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WAT MOET U DOEN?

• Binnen twee jaar na scheidingsdatum meldt u (of uw ex-partner)
dit bij uw pensioenfonds

• Hier gebruikt u het ‘Mededelingsformulier in verband met
verdeling ouderdomspensioen bij scheiding’. Te verkrijgen via
website van ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Vergeet niet de gevraagde bijlagen mee te sturen!

• Te laat met doorgeven? Neem dan contact met ons op
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VOORBEELD OUDERDOMSPENSIOEN

aanvang opbouw
18 jaar 

huwelijk 
28 jaar

scheiding
48 jaar

50% voor ex partner!  
Bijzonder ouderdomspensioen 

20 jaar tot scheidingsdatum 

50% over de ‘huwelijkse periode’



NA INGANG VAN UW PENSIOEN

• Verevening is ook mogelijk ná pensioeningang

• Ingangsdatum verevening: 

eerste maand ná ontvangst aanvraag verevening 
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WAT IS CONVERSIE?

• Ex-partner krijgt een eigen pensioen

• Het verevende ouderdomspensioen en het bijzonder
partnerpensioen worden omgezet in eigen ouderdomspensioen
voor de ex-partner
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HOE WERKT CONVERSIE?

• Deelnemer en ex-partner hebben geen pensioenbanden meer
met elkaar

• Ex-partner kiest zelf op welke datum pensioen ingaat

• Bij overlijden of hertrouwen van de ex-partner gaat dit
pensioenrecht niet terug naar deelnemer
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WAT MOET  
U DOEN? 



WAT MOET U DOEN BIJ CONVERSIE?

• Binnen 2 jaar na scheidingsdatum meldt u (of uw ex-partner) dit bij
uw pensioenfonds

• Hier gebruikt u het ‘Mededelingsformulier in verband met verdeling
ouderdomspensioen bij scheiding’. Te verkrijgen via website van
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vergeet niet de
gevraagde bijlagen mee te sturen!

• Te laat met doorgeven? Neem dan contact met ons op
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WAT DOET
PMT?

• Informeert deelnemer en ex-partner over de
pensioenverdeling

• Ex-partner ontvangt elke 5 jaar Uniform
Pensioenoverzicht (UPO)

• Geeft u inzicht in de keuze mogelijkheden
die u heeft



WAT GAAT ER VERANDEREN?

Aanpassing van Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding:

• Verwachte ingangsdatum 1 januari 2022 

• Conversie wordt hoofdregel

• Het gaat alleen over de opgebouwde aanspraken tijdens de
huwelijkse periode

• Afwijkende afspraken met betrekking tot de 50-50 verdeling
blijven mogelijk



HANDIGE WEBSITES

• Uit elkaar en pensioen

pmt.nl\deelnemer\situatie\uit-elkaar\

• Checklist scheiden of uit elkaar gaan

wijzeringeldzaken.nl/uit-elkaar-gaan/checklist-scheiden-of-uit-
elkaar-gaan/

• Informatie over scheiden

rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden

nibud.nl\consumenten\levenssituaties\scheiden-levenssituaties\

http://www.pmt.nl/deelnemer/situatie/uit-elkaar/
http://www.wijzeringeldzaken.nl/uit-elkaar-gaan/checklist-scheiden-of-uit-elkaar-gaan/
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden
http://www.nibud.nl/consumenten/levenssituaties/scheiden-levenssituaties/


NEEM CONTACT OP MET ONZE 
PENSIOENCONSULENTEN

• De pensioenconsulenten van PMT werken verspreid over het hele land. Er 
is er altijd wel één bij u in de buurt

• Gesprekken op locatie kunnen helaas niet doorgaan. Uiteraard helpen zij 
u graag verder via e-mail en telefoon 

• Pensioenconsulenten informeren u kosteloos

• Neem contact met ons op via onze website: pmt.nl/contact of
bel ons op 070 316 08 60



TOT SLOT

• Zijn niet al uw vragen beantwoord?

• Terugkijken van het webinar kan vanaf vanavond op pmt.nl/webinar

• Vult u de evaluatie in?

• Zijn uw al uw contactgegevens up to date? Ga naar Mijn PMT op 
pmt.nl/mijnpmt en controleer deze

https://www.bpmt.nl/webinar
http://www.bpmt.nl/mijnpmt


BEDANKT
VOOR

HET KIJKEN


