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1. Inleiding
Ieder jaar verbreken tienduizenden partners hun relatie. Een emotionele
gebeurtenis die ook gevolgen heeft voor uw pensioen. In deze brochure wordt
uitgelegd wat deze gevolgen zijn. We maken hierbij onderscheid tussen
ouderdoms- en nabestaandenpensioen omdat de regels die worden toegepast bij
het einde van een partnerrelatie verschillend zijn. Het ouderdomspensioen is het
pensioen dat vanaf de pensioendatum aan u uitgekeerd wordt. Het
nabestaandenpensioen is het pensioen dat bij uw overlijden aan uw
nabestaanden uitgekeerd wordt.
Er is bij scheiding alleen iets geregeld indien u:
o gehuwd bent;
o een geregistreerd partnerschap bent aangegaan; of
o u samenwoont en die samenwoning geregeld is in een bij de notaris
opgemaakte samenlevingsovereenkomst.
Woonde u samen met een vriend of vriendin of een andere relatie zonder
samenlevingsovereenkomst, dan is hetgeen in deze brochure staat, niet voor u
van toepassing.
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2. Ouderdomspensioen
2.1. Uw ouderdomspensioen bij het einde van de partnerrelatie
De verdeling van het ouderdomspensioen is vastgelegd in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Deze
wet ziet alleen toe op scheiding van een huwelijksrelatie of het verbreken van een geregistreerd partnerschap. In
deze situaties kan uw ex-partner aanspraak maken op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens het
huwelijk of de duur van het geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd. Omgekeerd kunt u aanspraak maken op
de helft van het ouderdomspensioen van uw ex-partner.
Woonde u samen en had u een bij de notaris opgemaakte samenlevingsovereenkomst, dan wordt het pensioen
niet verdeeld maar behoudt elke partner het eigen ouderdomspensioen bij het beëindigen van de relatie. De
beëindiging van een samenlevingsovereenkomst valt namelijk niet onder de hierboven genoemde wet. Het
beëindigen van de samenlevingsovereenkomst heeft wel consequenties voor het nabestaandenpensioen (zie
hoofdstuk 3).

2.2. Verzoek tot verdeling pensioen
Als u pensioen heeft opgebouwd bij Provisum, dan moet uw ex-partner het verzoek tot verdeling aan Provisum
richten. Als uw ex-partner ook ouderdomspensioen heeft opgebouwd, dan moet u het verzoek om verdeling richten
aan het pensioenfonds van uw ex-partner. Weet u niet waar dat pensioenfonds is gevestigd, dan kunt u dat wellicht
vinden aan de hand van het bestand met pensioenfondsen op de website van De Nederlandsche Bank
https://www.dnb.nl/openbaar-register/register-van-pensioenfondsen/.
Het verzoek om verdeling van het pensioen moet binnen twee jaar na het einde van de partnerrelatie worden
ingediend bij Provisum. Bij een huwelijk is dat de dag waarop de echtscheiding is ingeschreven in de registers van
de burgerlijke stand. Bij een geregistreerd partnerschap gaat het om de dag waarop de akte
(beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden) of de rechterlijke beslissing (bij ontbinding op verzoek
van één der partners) is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Bij een scheiding van tafel en bed is
het huwelijk (nog) niet ontbonden, maar kan wel om verdeling van pensioen worden verzocht. De dag waarop de
termijn van twee jaar aanvangt is dan de datum waarop de scheiding van tafel en bed formeel van kracht is
geworden.
Het verzoek om verdeling wordt gedaan door het opsturen van een volledig ingevuld en door u of uw ex-partner
ondertekend formulier: Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen. Dit formulier
hoort bij de brochure "Verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding" van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
U kunt deze brochure downloaden van de website www.rijksoverheid.nl.
Van deze site zijn ook nog andere brochures over bij (echt)scheiding van belang zijnde zaken te downloaden. Indien
het formulier niet tijdig is ingediend gaat Provisum niet over tot verdeling van het pensioen. De ex-partner houdt
dan wel recht op een deel van uw ouderdomspensioen en kan dat deel rechtstreeks van u vorderen. Wilt u dit liever
niet, dan heeft u er dus belang bij dat u of uw ex-partner binnen de wettelijke termijn het formulier inlevert.
Als het ouderdomspensioen voor de ex-partner na verdeling minder bedraagt dan € 503,24 bruto per jaar (grens in
2021), dan blijft de verdeling achterwege. Degene die het pensioen niet zelf heeft opgebouwd heeft dan geen
recht op een deel van het ouderdomspensioen.
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Na ontvangst van het formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen rekent
Provisum uit waarop u en uw ex-partner recht hebben. Zowel u als uw ex-partner worden daarover geïnformeerd.
Als sprake is van de verdeling van een reeds ingegaan ouderdomspensioen, dan zal Provisum zo spoedig mogelijk
overgaan tot splitsing van het uit te betalen bedrag. Is nog geen sprake van ingegaan pensioen, dan zal het pensioen
vanaf ingang gedeeltelijk aan u en gedeeltelijk aan uw ex-partner worden uitbetaald.
Overlijdt uw ex-partner, dan keert het voor uw ex-partner bestemde gedeelte van uw ouderdomspensioen naar u
terug. De verdeling van het pensioen komt dan te vervallen. Overlijdt u zelf, dan stopt Provisum ook met de
uitbetaling van het deel van uw ouderdomspensioen aan uw ex-partner. Mogelijk heeft de ex-partner vanaf dat
moment recht op een (deel van het) nabestaandenpensioen (zie hoofdstuk 3).

2.3. Andere verdeling ouderdomspensioen
U kunt met uw ex-partner besluiten tot een andere verdeling van het ouderdomspensioen. Ook kunt u besluiten tot
een zogenaamde conversie (omzetting). Dan wordt het deel van uw ouderdomspensioen, samen met het bijzonder
nabestaandenpensioen (zie hierna) dat bestemd is voor de ex-partner voorgoed omgezet in een eigen
ouderdomspensioen op het leven van uw ex-partner. Komt de ex-partner na een omzetting te overlijden, dan keert
het ouderdomspensioen niet naar u terug. Afspraken over een andere verdeling of omzetting moeten zijn
vastgelegd in de huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden of in het echtscheidingsconvenant. Provisum dient met
een omzetting akkoord te gaan.

2.4. Pensioenkeuzes na verdeling
Bij de ingang van het ouderdomspensioen heeft u een aantal keuzemogelijkheden, onder andere:
-

Vervroeging van pensioendatum;

-

In hoogte variabel pensioen.

Het gaat te ver om in deze brochure dieper op deze keuzemogelijkheden in te gaan. De brochure ‘Pensioen in zicht’,
die via de website van Provisum te downloaden is, gaat nader in op de keuzemogelijkheden.
Uw keuze zal gevolgen hebben voor de hoogte van uw pensioen maar ook voor de hoogte van het verdeelde
pensioen voor uw ex-partner.

3.

Nabestaandenpensioen

3.1. Het nabestaandenpensioen bij het einde van de partnerrelatie
Het opgebouwde nabestaandenpensioen bij het einde van de partnerrelatie komt geheel toe aan uw ex-partner.
Dit wordt dan aangeduid als het bijzonder nabestaandenpensioen. Dit is geregeld in de Pensioenwet. Zowel u als
uw ex-partner worden daarover geïnformeerd zodra het einde van de partnerrelatie bij Provisum bekend is
geworden. Als het gaat om het einde van een huwelijk of van een geregistreerd partnerschap, dan ontvangt
Provisum deze informatie van de gemeente waar u woont. Als sprake is van samenwoning die is geregeld in een bij
de notaris opgemaakte samenlevingsovereenkomst, dan zult u Provisum zelf over het einde daarvan moeten
informeren. Doet u dat niet en blijkt later dat u uit elkaar bent, dan loopt u, als de exacte beëindigingsdatum niet
meer te achterhalen is, het risico dat teveel nabestaandenpensioen aan uw ex-partner wordt toegekend.
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Ook ten aanzien van het nabestaandenpensioen kunt u afspreken dat het niet toekomt aan uw ex-partner.
Provisum dient dan wel te beschikken over een officieel stuk waaruit dit blijkt, zoals bijvoorbeeld een gewaarmerkt
afschrift van het echtscheidingsconvenant.
Komt u te overlijden dan gaat het bijzonder nabestaandenpensioen voor uw ex-partner in. Overlijdt uw ex-partner
eerder, dan vervalt het bijzonder nabestaandenpensioen. Het keert dus niet naar u terug, zoals een verdeeld
ouderdomspensioen.

4.

Deelnemers in de B-excedentregeling of de vrijwillige aanvullende
pensioenregeling

Deelnemers in de excedentregeling of in de vrijwillige aanvullende regeling kennen ‘bovenop’ de basisregeling nog
een beschikbare premieregeling bij Provisum, waarbij zij zelf en/of hun werkgever premie storten, die wordt belegd
bij ABN AMRO Pension Services. Hiervoor gelden juridisch dezelfde regels:


Als er recht is ontstaan op bijzonder nabestaandenpensioen in de basisregeling dan bestaat dat recht ook voor
deze aanvullende regelingen;



Als er een formulier voor verdeling van het ouderdomspensioen is ingediend (zie punt 3.), dan geldt dat ook
voor deze aanvullende regelingen.

Als er recht ontstaat op bijzonder nabestaandenpensioen dan wordt, direct na het bekend worden van het einde
van de partnerrelatie, uit het beleggingssaldo dat is opgebouwd bij ABN AMRO Pension Services een bijzonder
nabestaandenpensioen ingekocht bij Provisum. Voor de bepaling van de grootte van dat bijzonder
nabestaandenpensioen wordt er gedaan alsof er ontslag van de deelnemer heeft plaatsgevonden op de
beëindigingsdatum en dat er op dat moment pensioen wordt ingekocht bij Provisum in de verhouding:
ouderdomspensioen : (bijzonder) nabestaandenpensioen = 100 : 70.
Als het genoemde formulier voor verdeling van het ouderdomspensioen is ingediend dan zal bij de
excedentregeling ten aanzien van het overblijvende bedrag bepaald worden welk gedeelte is opgebouwd tijdens
het huwelijk (of de periode van het geregistreerd partnerschap) en wordt dat gedeelte verdeeld tussen deelnemer
en ex-partner (ieder de helft of volgens een andere afgesproken verdeling). Het gedeelte van de ex-partner wordt
dan op een eigen pensioenrekening bij ABN AMRO Pension Services gestort. Op de pensioendatum (naar keuze
van de deelnemer) wordt van het saldo voor de ex-partner een ouderdomspensioen ten behoeve van de ex-partner
ingekocht. Bij de vrijwillige aanvullende regeling gaat het net even iets anders. Dan wordt er met het saldo voor de
ex-partner een ouderdomspensioen bij Provisum ingekocht. Dit pensioen komt tot uitkering op het moment dat de
deelnemer met pensioen gaat.

5.

Een nieuwe partnerrelatie

Zowel u als uw ex-partner kunnen weer een nieuwe relatie krijgen. Dat heeft geen invloed op de hoogte van ieders
deel van het pensioen. Uw nieuwe partner heeft alleen recht op het nabestaandenpensioen dat is opgebouwd na
het einde van de voorgaande relatie. Als ook de nieuwe relatie eindigt, dan krijgt uw tweede ex-partner recht op
het na het einde van de voorgaande relatie opgebouwde nabestaandenpensioen. Na indiening van het verzoek om
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verdeling van het pensioen heeft uw tweede ex-partner ook recht op de helft van het tijdens dat huwelijk of
geregistreerde partnerschap opgebouwde ouderdomspensioen.

6.

Informatie

Zoals hiervoor is aangegeven informeren wij u en uw ex-partner direct na het bekend worden van het einde van uw
partnerrelatie over het bijzonder nabestaandenpensioen dat toekomt aan uw ex-partner. Na een verzoek om
verdeling van het pensioen wordt u beiden ook hierover geïnformeerd.
Bent u actieve deelnemer, dan zijn op het jaarlijkse uniforme pensioenoverzicht de pensioenaanspraken
opgenomen na aftrek van het gedeelte dat toekomt aan uw ex-partner(s).
Hetzelfde geldt voor de opgave op www.mijnpensioenoverzicht.nl en voor het pensioenoverzicht aan 'slapers'.
Uw ex-partner ontvangt eens in de vijf jaar een overzicht van zijn of haar pensioenaanspraken bij Provisum.
Is sprake van een ingegaan pensioen dan worden zowel u als uw ex-partner jaarlijks geïnformeerd over de hoogte
van het ‘eigen’ gedeelte van het ouderdomspensioen en/of bijzonder nabestaandenpensioen.

7.

Vragen staat vrij!

Heeft u na bestudering van deze brochure nog vragen, dan kunt u daarmee altijd terecht bij het pensioenbureau.
Per e-mail: pensioenbureau@provisum.nl
Per brief: Stichting Pensioenfonds Provisum
Postbus 7873 - 1008 AB AMSTERDAM
Per telefoon: 020-6213891

Deze brochure is met zorg samengesteld. Het doel is om de pensioenregelingen zo
begrijpelijk mogelijk uit te leggen. U kunt aan deze brochure geen rechten ontlenen.
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