Hoe zit het met
scheiding en mijn pensioen?
Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, deelt u bijna alles met uw partner. Ook uw pensioen. Als u uit elkaar gaat, moet u uw (toekomstige) pensioenuitkering ook
delen, tenzij u samen duidelijk afspreekt dat niet te doen. Dit geldt tevens voor het partnerpensioen (óók indien u ongehuwd samenwonend bent en de gezamenlijke huishouding beëindigd).
In dit informatieblad wordt met huwelijk tevens geregistreerd partnerschap bedoeld.

De verdeling van uw ouderdomspensioen
Als u uit elkaar gaat, dan moet u uw ouderdomspensioen verdelen. Dat staat in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet verevening). Wanneer moet u dit precies doen?


Bij een echtscheiding;



Bij scheiding van tafel en bed;



Bij beëindiging van een geregistreerd partnerschap.

Was u niet getrouwd en had u geen geregistreerd partnerschap? Had u alleen een samenlevingscontract of
-verklaring of helemaal niets geregeld? Dan wordt het ouderdomspensioen niet verdeeld. U houdt dan gewoon
uw eigen pensioen, net als uw partner.

Wat gebeurt er met het partnerpensioen?
In geval van echtscheiding en de beëindiging van een geregistreerd partnerschap, zetten we het partnerpensioen
dat u tot het einde van uw huwelijk heeft opgebouwd, apart als bijzonder partnerpensioen. Als u overlijdt, krijgt uw
ex-partner dit uitgekeerd.
Dit gebeurt ook indien u ongehuwd samenwoont en u de gezamenlijke huishouding met uw partner beëindigd.
Indien u uw partner door middel van een samenlevingscontract of -verklaring voor een partnerpensioen van
Pensioenfonds TDV in aanmerking heeft laten komen, dan komt het tot de beëindiging van de gezamenlijke huishouding opgebouwde partnerpensioen toe aan uw ex-partner. Wij verzoeken u het einde van de gezamenlijke
huishouding binnen twee jaar aan het pensioenfonds te melden.
Bij scheiding van tafel en bed wordt geen bijzonder partnerpensioen apart gezet. Dit gebeurt pas bij een definitieve echtscheiding.
Al het partnerpensioen dat u na de scheiding opbouwt, komt toe aan een eventuele nieuwe partner.

Hoe deelt u uw ouderdomspensioen?
Alleen het ouderdomspensioen dat u tijdens uw huwelijk heeft opgebouwd, wordt verdeeld. Want alleen dat deel
was van u én uw partner. Net als het ouderdomspensioen dat uw partner tijdens het huwelijk heeft opgebouwd. U
kunt dit doen op twee manieren. U maakt samen met uw ex-partner de keuze.

Keuze 1: één pensioen samen delen
U kunt uw pensioenuitkering laten delen op het moment dat u met pensioen gaat. Uw pensioen blijft, juridisch
gezien, dan van u, maar we betalen een deel aan u en een deel aan uw ex-partner. Dit gebeurt op het moment
dat u met pensioen gaat. We noemen dit pensioenverevening.

Meestal krijgen u en uw ex-partner ieder de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens het huwelijk heeft
opgebouwd. U mag ook samen met uw ex-partner een andere verdeling kiezen.
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Heeft u beiden ongeveer evenveel aan ouderdomspensioen opgebouwd tijdens uw huwelijk? Dan kunt u samen
besluiten om van de verevening af te zien. U zou bij verevening namelijk een deel van het pensioen van uw ex
krijgen, en uw ex een deel van u. U komt dan weer ongeveer op hetzelfde uit.

Overlijdt u voordat u met pensioen gaat? Dan wordt er niet meer verevend, want u bent immers niet met pensioen
gegaan. In dat geval heeft uw ex-partner recht op het tot het einde van het huwelijk opgebouwde partnerpensioen. Mocht uw ex-partner voor u komen te overlijden, dan komt het deel van uw pensioen waar uw ex-partner
recht op had weer bij u terecht.

Keuze 2: twee aparte pensioenen
U kunt uw pensioen ook op het moment dat u uit elkaar bent gegaan laten omzetten in twee aparte pensioenen.
Dit heet conversie. U bent dan niet meer via uw pensioen aan uw ex-partner verbonden.

Uw ex-partner krijgt in dat geval een eigen pensioen, met een eigen aanspraak. Dat pensioen bestaat normaalgesproken uit de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens het huwelijk heeft opgebouwd én het tot het einde van het huwelijk opgebouwde partnerpensioen. De helft van het ouderdomspensioen en het hele opgebouwde
partnerpensioen worden omgezet in een ouderdomspensioen voor de ex-partner. Maar u mag samen ook een
andere verdeling kiezen. Uw ex-partner heeft na de scheiding een eigen pensioen, met een eigen aanspraak en
een eigen pensioendatum. Net als u. Dit pensioen blijft gewoon van uw ex-partner. Ook als u overlijdt. Overlijdt
uw ex-partner, dan komt het pensioen van uw ex-partner dus niet meer bij u terug. Het is namelijk definitief het
eigen pensioen van uw ex-partner geworden.

Bij scheiding van tafel en bed kan uw pensioen niet worden omgezet. Dit kan pas bij een definitieve echtscheiding.
Overigens moet het pensioenfonds akkoord gaan met de omzetting naar twee aparte pensioenen. Doet het pensioenfonds dit niet, dan is conversie niet mogelijk.
Alleen verdeling boven een bepaald bedrag
Pensioenfondsen mogen alleen ouderdomspensioenen verdelen als het deel dat voor uw partner bestemd is, meer is dan
€ 503,24 bruto per jaar (2021). Dat staat zo in de wet. Is het minder? Dan verdelen we uw pensioen niet. Het blijft gewoon
van u.

Uitsluiting van de Wet verevening
Heeft u uitdrukkelijk in uw huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden laten vastleggen dat u de Wet verevening
uitsluit? Dan hoeft u uw pensioen niet met uw ex-partner te delen. Dit hoeft ook niet als u dat heeft laten vastleggen in het echtscheidingsconvenant. U moet daar samen duidelijk voor kiezen. Als u beiden een eigen inkomen
heeft en een goed en gelijkwaardig pensioen, heeft delen mogelijkerwijs niet zoveel zin. U zou dan namelijk een
deel van het pensioen van uw ex krijgen, en uw ex een deel van u. U komt dan weer ongeveer op hetzelfde uit.
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De keuzes naast elkaar

Wat wordt verdeeld?

Van wie is het?

Keuze 1: één pensioen samen delen

Keuze 2: twee aparte pensioenen

(pensioenverevening)

(conversie)

Het ouderdomspensioen. Het partner-

Het ouderdomspensioen. Het partner-

pensioen komt toe aan uw ex-partner.

pensioen komt toe aan uw ex-partner.

Van u.
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Hoeveel krijgt uw ex-partner?

De helft van het gedurende de huwelijk-

De helft van het gedurende de huwelijk-

se periode opgebouwde ouderdoms-
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pensioen en het tot het einde van het

pensioen en het tot het einde van het
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Wanneer krijgt uw ex-partner een uitke-

Het deel van het ouderdomspensioen
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wel recht op het bijzonder partnerpensioen.
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Het deel van het ouderdomspensioen
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Geef uw scheiding door
Heeft uw ex-partner recht op een deel van uw ouderdomspensioen? Dan dient hij of zij dat binnen twee jaar na
uw scheiding door te geven aan Pensioenfonds TDV. U mag dat overigens ook zelf doen. Een scheiding doorgeven kan met het formulier “Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding”.
U kunt het formulier downloaden via www.rijksoverheid.nl. Vul als trefwoorden “mededelingsformulier scheiding”
in.

Als het formulier niet op tijd door Pensioenfonds TDV wordt ontvangen, vervalt het rechtstreekse recht op uitbetaling door het pensioenfonds aan uw ex-partner. Op grond van de Wet verevening behoudt uw ex-partner wel
recht op een deel van uw ouderdomspensioen. U bent dan echter wel zelf verantwoordelijk voor de uitbetaling
aan uw ex-partner.

Als u uw pensioen niet wilt delen, moet u uitdrukkelijk in uw huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden laten vastleggen dat u de Wet verevening uitsluit. Dit kan ook in het scheidingsconvenant. Hiervan ontvangen wij in dat
geval graag een kopie. Want het is het altijd verstandig de scheiding te melden. Dit geldt ook indien uw ex-partner
afziet van het bijzonder partnerpensioen.

In het Uniform Pensioenoverzicht dat u jaarlijks van ons ontvangt wordt rekening gehouden met verevening en
een aan de ex-partner toekomend bijzonder partnerpensioen, als de echtscheiding of beëindiging van het geregistreerde partnerschap of de gezamenlijke huishouding aan ons is doorgegeven en wij de ontvangst aan u hebben
bevestigd.

Heeft u vragen?
U kunt met al uw vragen terecht bij de Pensioenadministratie: 0570-682116
(van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur).
Mailen kan ook: pensioenen@sptdv.nl
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