
PMT461 Augustus 2020

Uit elkaar

U bent getrouwd of u heeft een geregistreerd partnerschap en u gaat uit elkaar? Dan heeft dat gevolgen 
voor uw ouderdomspensioen en voor uw partnerpensioen. Hieronder leest u wat u moet doen en waar u 
rekening mee kunt houden. 

Gevolgen voor uw ouderdomspensioen
Als u niets regelt, dan heeft uw ex-partner volgens de wet recht op 50% van het ouderdomspensioen dat  
u opbouwde tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. Dit pensioen kunt u na uw scheiding op  
verschillende manieren verdelen. Hieronder leest u daar meer over. Brengt u ons wel op de hoogte van de  
keuzes die u maakt?

Gevolgen voor het partnerpensioen
Uw ex-partner heeft volgens de wet ook recht op het tot aan de scheidingsdatum opgebouwde partnerpensioen. 
Dit is pensioen dat uw ex-partner ontvangt wanneer u overlijdt. Dit wordt bijzonder partnerpensioen genoemd. 
Wij zetten het opgebouwde partnerpensioen bij de melding van uw scheiding apart. Uw ex-partner kan afstand 
doen van het bijzonder partnerpensioen. Op onze website vindt u het formulier Afstandsverklaring bijzonder 
partnerpensioen.

U kunt andere afspraken maken
In uw huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of in uw scheidingsconvenant kunt u andere 
afspraken maken over de verdeling van ouderdomspensioen en partnerpensioen.

Als u samenwoonde heeft uw ex-partner alleen recht op bijzonder partnerpensioen
Had u een samenlevingsovereenkomst? Dan moet u zelf bij ons aangeven dat u uit elkaar gaat of al uit elkaar 
bent. Uw ex-partner heeft geen recht op een deel van uw ouderdomspensioen. Uw ex-partner heeft wel recht  
op partnerpensioen. Daar kan uw ex-partner afstand van doen. Op onze website vindt u het formulier  
Afstandsverklaring bijzonder partnerpensioen.

Maak afspraken en geef deze aan ons door
Hoe u het ouderdomspensioen en partnerpensioen verdeelt, legt u vaak vast in een scheidingsconvenant.  
In onderstaand schema ziet u de verschillende afspraken die u kunt vastleggen.

Er zijn verschillende mogelijkheden voor de verdeling 
van het ouderdomspensioen. Op de volgende bladzijde 
leest u hier meer over. 

Ja

Nee

U kiest ervoor om het ouderdomspensioen 
niet te verdelen. Leg deze afspraak vast in uw 
scheidingsconvenant.

Wilt u het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens 
uw huwelijk of geregistreerd partnerschap verdelen?

Let op: Als u geen afspraken maakt over de verdeling 
van het pensioen, houdt uw partner recht op 50% van 
het ouderdomspensioen. 
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Wat zijn de mogelijkheden voor de verdeling van uw ouderdomspensioen
Het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd kunt u na uw scheiding op verschillende manieren verdelen.  
U kunt kiezen voor verevening van het ouderdomspensioen of voor conversie. We leggen het verschil tussen 
verevening en conversie hieronder uit. 

Wat betekent conversie 
of verevening 

Verevening Conversie

voor mijzelf? U krijgt een lager ouderdomspensioen, 
doordat een deel voor uw partner wordt 
gereserveerd. U ziet dit in Mijn PMT of op 
uw volgende pensioenoverzicht. 

Overlijdt uw ex-partner, dan krijgt u weer 
uw volledige ouderdomspensioen, ook 
het deel waarop uw ex-partner recht had.

Hou er rekening mee dat uw partner- 
pensioen mogelijk lager wordt. Dat is 
niet het geval als uw ex-partner afstand 
doet van het bijzonder partnerpensioen.

Uw ouderdomspensioen en uw partner-
pensioen worden lager doordat een deel 
voor uw partner apart wordt gezet. U ziet 
dit in Mijn PMT of op uw volgende 
pensioenoverzicht. 

Wanneer uw ex-partner overlijdt, komt 
het deel waarop uw ex-partner recht had 
niet terug naar u.

voor mijn ex-partner? Uw ex-partner krijgt pensioen vanaf het 
moment dat u met pensioen gaat. Ook als 
u eerder of later met pensioen gaat. 

Wanneer u overlijdt, krijgt uw ex-partner 
geen ouderdomspensioen meer. 

Uw ex-partner krijgt na uw overlijden 
bijzonder partnerpensioen, tenzij uw 
ex-partner daar afstand van heeft gedaan.

Uw ex-partner krijgt een eigen recht op 
ouderdomspensioen, waarin het partner-
pensioen is opgenomen. 

Uw ex-partner kan zelf bepalen wanneer 
het pensioen in gaat. 

Uw overlijden heeft geen gevolgen voor 
de hoogte van het pensioen van uw 
ex-partner. 

Uw ex-partner krijgt na uw overlijden 
geen bijzonder partnerpensioen. 

Uw ex-partner kan het pensioen over-
dragen naar een eigen pensioenfonds.

Breng ons op de hoogte van de afspraken die u maakt
Leg de afspraken die u maakt over de verdeling van uw pensioen vast in een scheidingsconvenant.  
Ook als u ervoor kiest het ouderdomspensioen niet te verdelen.  
•  Verdeelt u het ouderdomspensioen? Vul het aanvraagformulier ‘Verdeling van het ouderdomspensioen bij 

scheiding’ in en stuur het naar ons op. 
•  Stuur een gewaarmerkte kopie van uw scheidingsconvenant mee.
•  Doet uw ex-partner afstand van het bijzonder partnerpensioen? Stuur het formulier Afstandsverklaring 

bijzonder partnerpensioen en de gevraagde bijlage naar ons op.  
 
Het pensioen voor uw ex-partner mag na verdeling niet lager zijn dan € 497,27 (2020) bruto per jaar.

https://deelnemersportaal.mijnpmt.nl/login/
https://deelnemersportaal.mijnpmt.nl/login/


Heeft u nog vragen? Wij helpen u graag!
 pmt.nl
	via het contactformulier op pmt.nl/email
(	 070 - 316 08 60

Waar moet u verder aan denken?
✔  Bent u in het buitenland gescheiden? Dan krijgen wij niet automatisch bericht over uw scheiding. Stuur ons ge-

waarmerkte kopieën van uw huwelijksakte en van uw scheidingsconvenant en laat ons weten hoe u het pensioen 
wilt verdelen.

✔  Heeft u ANW Pensioen? Wij beëindigen uw ANW Pensioen automatisch, zodra wij melding krijgen van uw  
echtscheiding of het einde van uw geregistreerd partnerschap via de Basisregistratie Personen. Had u een samen- 
levingsovereenkomst of woont u in het buitenland, dan krijgen wij geen melding. Zeg dan uw ANW Pensioen 
binnen een maand na het einde van uw relatie zélf schriftelijk op.

✔  Heeft u geen afspraken gemaakt over de verdeling van het pensioen? Dan kan uw ex-partner binnen twee jaar na 
scheiding verevening aanvragen zonder dat u daarvoor toestemming moet verlenen. Wij zetten dan 50% van het 
ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap apart voor uw ex-partner.

✔  U kunt samen geen afspraken maken over pensioen dat u opbouwt of heeft opgebouwd na het beëindigen van de 
relatie. U kunt wel afspraken maken over het pensioen dat is opgebouwd voordat uw huwelijk of geregistreerd  
partnerschap begon.

✔  Bent u al met pensioen? Wij verdelen het pensioen vanaf de datum dat wij uw scheiding kunnen verwerken. 
Een maand na ontvangst van het formulier ‘Verdeling van het ouderdomspensioen bij scheiding’ starten we met het 
betalen van het verdeelde pensioen aan u en uw ex-partner.

✔  Bouwt of bouwde u beiden pensioen op bij PMT? Stuur dan allebei een aanvraagformulier ‘Verdeling van het  
ouderdomspensioen bij scheiding’ in, waarop u de keuze voor de verdeling van uw pensioen aan geeft.

http://www.pmt.nl
https://www.pmt.nl/email

