Echtscheiding of beëindiging
geregistreerd partnerschap
U was getrouwd of had een geregistreerd partnerschap en gaat uit elkaar.
•	Volgens de ‘Wet verevening pensioenrechten bij scheiden’ heeft uw ex-partner recht op 50% van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. Dat noemen we bijzonder ouderdomspensioen. Dit pensioen wordt aan uw ex-partner uitgekeerd als u met pensioen gaat. In uw huwelijkse voorwaarden, geregistreerd partnerschap of in het (echt)scheidingsconvenant kunt u andere afspraken maken
over de verdeling van uw pensioen.
•	Uw ex-partner heeft recht op het partnerpensioen dat u opbouwde tot de scheidingsdatum. Dat is bijzonder
partnerpensioen*. Het bijzonder partnerpensioen wordt aan uw ex-partner uitgekeerd als u komt te overlijden.
Uw ex-partner kan afstand doen van het bijzonder partnerpensioen. Stuur dan het formulier ‘Afstandsverklaring
bijzonder partnerpensioen’ naar ons op.
Let op: maak in uw (echt)scheidingsconvenant afspraken over de verdeling van alle pensioensoorten, zoals
ouderdomspensioen, partnerpensioen, bijzonder partnerpensioen en eventueel vervroegd ouderdomspensioen.
Als u samenwoont en u heeft een samenlevingsovereenkomst afgesloten, dan heeft uw ex-partner mogelijk recht
op bijzonder partnerpensioen. Uw ex-partner kan afstand doen van het bijzonder partnerpensioen. Stuur dan het
formulier ‘Afstandsverklaring bijzonder partnerpensioen’ naar ons op. Uw ex-partner heeft geen recht op een deel
van uw ouderdomspensioen.

Wat u moet doen?
Dat is afhankelijk van uw situatie. In onderstaand schema leest u wat u moet doen.

Wat is het verschil tussen conversie en verevening voor het ouderdomspensioen?
Wilt u het ouderdomspensioen
dat u opbouwde tijdens uw
huwelijk of geregistreerd partnerschap verdelen?

Nee

Ja
Staat er in uw echtscheidingsconvenant dat u gekozen heeft
voor conversie of verevening?
Tip: Op de volgende pagina leest
u het verschil.

Conversie
✔ Stuur het formulier ‘Verdeling
van pensioen bij echtscheiding’
binnen twee jaar naar ons op. U
ondertekent het formulier allebei.
✔ Stuur ook een kopie van uw
(echt)scheidingsconvenant mee.
Let op: Het pensioen voor uw
ex-partner mag na conversie niet
lager zijn dan € 484,09 (2019) bruto
per jaar.
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U kiest ervoor om het ouderdomspensioen niet te verdelen. Uw
partner krijgt geen deel van uw
ouderdomspensioen. Stuur het
formulier ‘Verdeling van pensioen bij echtscheiding’ binnen
twee jaar naar ons op.
Let op: als u geen afspraken over
de verdeling van het pensioen
maakt, houdt uw partner recht op
bijzonder partnerpensioen.

Verevening
✔ Stuur het formulier ‘Verdeling van pensioen bij echtscheiding’ binnen twee
jaar naar ons op.
✔ Stuur een kopie van uw (echt)scheidingsconvenant mee als u kiest voor een
andere verdeling dan de standaardverdeling (50% - 50%).
Let op: Het pensioen voor uw ex-partner mag na verdeling niet lager zijn dan
€ 484,09 (2019) bruto per jaar.
Let op: Geeft u later dan twee jaar aan ons door dat u uw pensioen wilt verevenen? Stuur dan een kopie van het (echt)scheidingsconvenant mee en onderteken het formulier allebei. Dit geldt ook als u kiest voor een andere verdeling
dan de standaardverdeling (50% - 50%).
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Wat betekent conversie
of verevening voor…

Conversie

mijzelf?

✔	U krijgt een lager ouderdomspensioen, ✔ U krijgt een lager ouderdomspensioen,

mijn ex-partner?

Verevening

doordat een deel voor uw partner
apart wordt gezet. U ziet dit in Mijn
PMT of op uw volgende UPO. Ook in
de bevestigingsbrief die wij u sturen
staat het bedrag. Het bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner wordt
hierin meegenomen.
✔	Als uw ex-partner overlijdt, komt het
deel waarop uw ex-partner recht had
niet terug naar u.

doordat een deel voor uw partner
wordt gereserveerd. U ziet dit in Mijn
PMT of op uw volgende UPO. Ook in
de bevestigingsbrief die wij u sturen
staat het bedrag.
✔ Overlijdt uw ex-partner, dan krijgt u
weer uw volledige ouderdomspensioen, ook het deel waarop uw
ex-partner recht had.

✔ Uw ex-partner krijgt een eigen recht

✔ Uw ex-partner krijgt pensioen vanaf

op ouderdomspensioen.
✔ Uw ex-partner krijgt pensioen vanaf
zijn of haar AOW-leeftijd en is niet
afhankelijk van het moment waarop u
met pensioen 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 meer.
Uw ex-partner krijgt een zelfstandig
recht op ouderdomspensioen waarin
het partnerpensioen is opgenomen.

het moment dat u met pensioen gaat.
Ook als u eerder of later met pensioen
gaat.
✔ Als u overlijdt, krijgt uw ex-partner
geen ouderdomspensioen meer. Mogelijk alleen bijzonder partnerpensioen.

Waar moet u verder aan denken?
✔	Bent u in het buitenland gescheiden? Wij krijgen niet automatisch bericht van de gemeente over uw echtscheiding.
Stuur een kopie van uw (echt)scheidingsconvenant en een kopie van uw huwelijksakte.

✔	Heeft u ANW Pensioen? U zegt uw deelname ANW Pensioen op en vraagt voor uw eventuele nieuwe partner
een nieuwe deelname aan.

✔	Heeft u geen afwijkende 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.

✔	U kunt 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 langer dan twee jaar geleden gescheiden en maakt u geen afspraken over de verdeling van uw pensioen?
Dan kan uw ex-partner aanspraak maken op uw pensioen. Dit hangt af van uw echtscheidingsdatum. Neem
contact op met met Klanteninformatie om uw persoonlijke situatie te bespreken.
✔	Bent u al met pensioen? Het pensioen kan niet met terugwerkende kracht verdeeld worden. Eén maand na
ontvangst betalen wij het verdeelde pensioen.
✔	Bouwt of bouwde u beiden pensioen op bij PMT? U stuurt beiden een formulier in, waarop u de keuze voor de
verdeling van úw pensioen aan geeft.
*Alle hyperlinks en url’s in deze checklist verwijzen naar de website www.bpmt.nl.

Heeft u nog vragen? Wij helpen u graag!


(

www.bpmt.nl
via het contactformulier op www.bpmt.nl/contact
070 - 316 08 60

