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Scheiden en je pensioen
Scheiden en mijn pensioen verevenen (verdelen).
Moet dat nu echt? Het antwoord is simpel: "nee" (het is regelend recht). Dit betekent dat
de rechthebbende (je ex‐partner) hier van af mag zien. Dit moet dan wel expliciet
worden opgenomen in het echtscheidingsconvenant. Dit kan problemen voorkomen op
het moment dat één van beiden met pensioen gaat.
Sinds 1995 is er de Wet Verevening pensioenrechten bij Scheiding.
Conform de 'Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding' is de pensioenuitvoerder
verplicht om de pensioenen te verevenen. Hiervoor geldt een minimum bedrag en dit
moet binnen twee jaar na echtscheiding worden aangevraagd bij de betreffende
pensioenuitvoerder.
Er zijn meerdere manieren waarop je het pensioen kunt verevenen en/of verrekenen.
Hierover zal de financieel scheidingsplanner van “scheiden doe je samen” jullie tijdens
het scheidingsproces nader over informeren.
Lees ook alvast eens onze blog hierover.
Je kunt het formulier t.b.v. ouderdomspensioen downloaden maar jullie krijgen dit
formulier ook uitgereikt bij het ondertekenen van de scheidingspapieren.

TIP:
Stuur onderstaande brief alvast naar de pensioenuitvoerder(s). Je ontvangt dan de
benodigde informatie die je kunt gebruiken bij uw besluitvorming over het verevenen van
de opgebouwde pensioenrechten. Het duurt altijd even voor je bericht krijgt (soms wel 6
weken!). Dan heb je de informatie maar alvast in huis!
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Betreft: registratienummer:
[nummer]

Geachte heer, mevrouw,
In het kader van onze scheiding ontvang ik graag van u de volgende
informatie:
1. Wat zijn de financiële gevolgen voor mijn pensioen op het moment dat
wij de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding van toepassing
verklaren? Hoeveel krijgt mijn ex-partner?
2. Is het mogelijk om “conversie” toe te passen?
3. Wat zijn de financiële gevolgen voor mijn pensioen op het moment dat
wij kiezen voor de zgn. “conversieregeling”? Hoeveel krijgt mijn expartner?
4. Is er sprake van een zgn. bijzonder partnerpensioen? Zo ja, wat is het
bedrag?
U kunt als scheidingsdatum voor de berekening kunt u de eerste van deze
maand nemen.
Gelet op onze huidige situatie willen wij u vriendelijk verzoeken om deze
informatie met enige spoed aan ons te doen toekomen. Wij willen graag
in goed overleg tot een voor ons beste oplossing komen.
Wij danken u alvast voor uw medewerking in deze.
Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]

