Mededelingsformulier
in verband met verdeling
van ouderdomspensioen
bij scheiding
Als u en uw partner gaan scheiden, komen er veel dingen op u af die
geregeld moeten worden. Naast afspraken over uw huis, de inboedel
en kinderen, is het verstandig om ook afspraken te maken over
de verdeling van pensioen. Meer informatie over de verschillende
mogelijkheden die er zijn om het pensioen bij scheiding te verdelen
kunt u lezen in het Informatieblad verdeling ouderdomspensioen bij
scheiding. Dit Informatieblad vindt u op de website van Rijksoverheid.
Soms ziet u in dit formulier een schuingedrukt woord staan. Dit woord
leggen we aan u uit in de woordenlijst achterin dit formulier.

U was gehuwd of had een
geregistreerd partnerschap?

JA

Wanneer stuurt u dit formulier naar uw pensioenuitvoerder?
Met dit formulier geeft u aan uw pensioenuitvoerder door dat u
gescheiden bent en welke afspraken u en uw ex-partner over de
verdeling van het ouderdomspensioen hebben gemaakt bij echtscheiding,
scheiding van tafel en bed of einde van uw geregistreerd
partnerschap1. Ook als u geen afspraken maakt over de verdeling van
het ouderdomspensioen, is het belangrijk dat u het formulier naar uw
pensioenuitvoerder stuurt. Op basis van de wet heeft u namelijk recht op
de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of
geregistreerd partnerschap is opgebouwd.

U of uw ex-partner bouwden ouderdomspensioen op
tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap?

JA

NEE

Is het tijdstip van scheiding minder dan 2 jaar geleden?
NEE
JA

Geen verdeling ouderdomspensioen

• Vul gegevens in en
stuur het formulier op
• Bekijk wat u moet
meesturen

NEE

Vul het formulier niet in,
maar neem eerst contact op
met uw pensioenuitvoerder.
• U en uw ex-partner moeten
zelf de uitbetaling van het
te verdelen ouderdoms
pensioen regelen

1 Vanaf 1 mei 1995 hebben u en uw ex-partner bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed, allebei recht op een deel van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Op 1 mei 1995 is namelijk de
Wet verevening pensioenrechten bij scheiding in werking getreden (Stb. 1994, 342). Bij wet van 17 december 1997 (Stb. 1997, 660) is de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding ook van toepassing verklaard
op het geregistreerd partnerschap.
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Stuur het formulier naar alle pensioenuitvoerders
Dit formulier stuurt u of uw partner naar alle pensioenuitvoerders bij
wie u of uw partner tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap
ouderdomspensioen heeft opgebouwd.
Op www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u een overzicht van alle
pensioenuitvoerders waar u ooit ouderdomspensioen heeft opgebouwd.
Stuur het formulier binnen 2 jaar na het tijdstip van de scheiding op
Het is belangrijk dat u dit formulier, zo snel mogelijk, maar in ieder
geval binnen 2 jaar na het tijdstip van de scheiding opstuurt naar de
pensioenuitvoerder. Alleen dan betaalt de pensioenuitvoerder het verdeelde
ouderdomspensioen vanaf pensioeningangsdatum aan beide ex-partners
uit. Als u het formulier te laat of helemaal niet instuurt, moeten u en
uw ex-partner vanaf pensioeningangsdatum zelf de uitbetaling van het
verevende ouderdomspensioen regelen.
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Wat doet de pensioenuitvoerder na ontvangst van het formulier?
De pensioenuitvoerder bekijkt de gegevens uit het formulier en, als u die
moet meesturen, de huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of
het scheidingsconvenant. Zijn alle gegevens juist en ontbreekt er niets?
U krijgt dan bericht van de pensioenuitvoerder over de uitvoering van de
gemaakte afspraken.
Wanneer verdeelt de pensioenuitvoerder het ouderdomspensioen niet?
Als het bedrag aan ouderdomspensioen na de verdeling voor de expartner minder is dan € 474,11 (bedrag 2018) per jaar, is er geen recht
op verdeling van het ouderdomspensioen. De pensioenuitvoerder verdeelt in
dat geval geen ouderdomspensioen. U en uw ex-partner krijgen daarover
bericht van de pensioenuitvoerder.

Benodigde gegevens
Algemene informatie

						1

Gegevens van de persoon die het ouderdomspensioen heeft opgebouwd bij de

1.1 Naam

|

1.2 Voornamen

|

1.3 Adres

|

1.4 Postcode + woonplaats

|								|

1.5 Geboortedatum

|

1.6 Burgerservicenummer

|

1.7 E-mailadres

|

1.8 Telefoonnummer

|

1.9 IBAN-rekeningnummer

|

						2

Gegevens van de persoon die recht krijgt op een gedeelte van het

2.1 Naam

|

2.2 Voornamen

|

2.3 Adres

|

2.4 Postcode + woonplaats

|								|

2.5 Geboortedatum

|

2.6 Burgerservicenummer

|

2.7 E-mailadres

|

2.8 Telefoonnummer

|

2.9 IBAN-rekeningnummer

|

pensioenuitvoerder waar het formulier naar toe wordt gestuurd

opgebouwde ouderdomspensioen
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						3

Gegevens van de pensioenuitvoerder

3.1	Naam van de
pensioenuitvoerder

| ddddd

3.2	Registratie/deelnemer/
polisnummer
(dit kunnen meerdere
nummers zijn)

|
|
|
|
|

						4

Gegevens huwelijk / geregistreerd partnerschap

4.1	Datum huwelijk of
geregistreerd partnerschap

|

4.2	Datum einde huwelijk of
geregistreerd partnerschap

|

4.3	Datum scheiding van
tafel en bed

|

Verdeling van het ouderdomspensioen
Kiest u voor de wettelijke standaardverdeling? Dan heeft elke
ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat is
opgebouwd tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Kijk hiervoor in uw huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of
in het scheidingsconvenant. U kunt dit ook navragen bij uw notaris of
advocaat. Beantwoord daarna de vragen in het schema om na te gaan
welke gegevens u nog moet invullen.

Maar soms heeft u in uw huwelijkse voorwaarden of
partnerschapsvoorwaarden al iets (anders) vastgelegd over de
verdeling van uw pensioen. En soms wordt daarover iets
afgesproken en vastgelegd in een scheidingsconvenant.

Let op: Het is belangrijk dat de gegevens die u op het formulier invult
gelijk zijn aan de afspraken die u en uw ex-partner hebben gemaakt
in de huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden of in het
scheidingsconvenant. Dit voorkomt vertraging in de afhandeling.

Heeft u huwelijkse voorwaarden of
partnerschapsvoorwaarden?

In scheidingsconvenant afwijkende afspraken
over verdelen ouderdomspensioen?

NEE

JA
NEE

Afwijkende afspraken over
verdelen ouderdomspensioen in
huwelijkse voorwaarden of
partnerschapsvoorwaarden?

NEE
JA

JA

Afwijkende verdeling:
• Vul vraag 6 in
• Stuur bijlage(n) in vraag 7 mee
• Teken allebei het formulier

Wettelijke verdeling ouderdomspensioen:
• Vraag 5 aanvinken
• Ondertekening door 1 ex-partner is voldoende
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						5

Standaardverdeling volgens de wet

5.1	Geef aan welke situatie op
u en uw ex-partner van
toepassing is

■ M
 ijn ex-partner en ik hebben geen afspraken gemaakt over de verdeling van het ouderdomspensioen. Het tijdens ons
huwelijk of geregistreerde partnerschap opgebouwde ouderdomspensioen wordt daarom volgens de wet verdeeld.
■ M
 ijn ex-partner en ik hebben afgesproken om het opgebouwde ouderdomspensioen te verdelen volgens de wet.
Elke ex-partner heeft recht op de helft van het tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap opgebouwde
ouderdomspensioen van de andere ex-partner.
U hoeft vraag 6 niet in te vullen. Ga naar het onderdeel 7 ‘Wat stuurt u mee met dit formulier’?

						6

Afwijkende afspraken over verdeling ouderdomspensioen
Mijn ex-partner en ik hebben afwijkende afspraken gemaakt over de verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding.
Deze afwijkende afspraken hebben we vastgelegd in de huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden of in het
scheidingsconvenant.

6.1	Afwijking van de
standaardverdeling
(meerdere keuzes mogelijk)

■ Mijn ex-partner en ik hebben afgesproken om het ouderdomspensioen niet te verdelen.
■ Mijn ex-partner en ik hebben gekozen voor een afwijking van de standaardverdeling.
Dit is onze keuze:
■ Mijn ex-partner en ik zijn een afwijkende verdeling overeengekomen:
%			is voor (naam):

|			|
%			is voor (naam):

|			|
■ M
 ijn ex-partner en ik zijn een afwijkende periode overeengekomen.
Het opgebouwde ouderdomspensioen moet verdeeld worden over de volgende periode:
van (datum)					tot en met (datum):

|								|
6.2	Keuze voor conversie
(alle vragen over conversie
beantwoorden)

■ Mijn ex-partner en ik hebben gekozen voor conversie.
■ Voor de conversie zijn mijn ex-partner en ik de volgende verdeling overeengekomen:
%			is voor (naam):

|			|
%			is voor (naam):

|			|
■ Voor de conversie moet de volgende periode gebruikt worden:
■ Periode van huwelijk of geregistreerd partnerschap
		■ Een afwijkende periode:
van (datum)					tot en met (datum):

|								|
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Wat stuurt u mee met dit formulier?
• Past u de wettelijke standaardverdeling toe?
Dan hoeft u niets mee te sturen met dit formulier. Ga verder naar de ondertekening van het formulier.
• Heeft u afwijkende afspraken gemaakt over de verdeling van het ouderdomspensioen
(en vraag 6 beantwoord)?
-- Stuur een gewaarmerkte kopie van de huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden of het scheidingsconvenant
mee waarin de afwijkende afspraken vast liggen. U mag ook een kopie maken van een aantal pagina’s van een
gewaarmerkt scheidingsconvenant of gewaarmerkte voorwaarden. De volgende pagina’s heeft de pensioenuitvoerder
in dat geval nodig: de eerste pagina met de namen van beide ex-partners, de pagina waarop de afspraken over
pensioen zijn gemaakt, de laatste pagina met handtekeningen van beide ex-partners.
• Is uw huwelijk of geregistreerd partnerschap in het buitenland gesloten?
Stuur een gewaarmerkte kopie van de huwelijksakte of akte van registratie van het partnerschap.
• Is uw huwelijk of geregistreerd partnerschap in het buitenland beëindigd?
Stuur een gewaarmerkte kopie van het bewijs van echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

						8

Ondertekening
Wie ondertekent het formulier?

• Eén ex-partner of beide ex-partners ondertekent (ondertekenen) het formulier als de wettelijke standaardverdeling
wordt toegepast. Let op: heeft u vraag 5 ingevuld?
• Beide ex-partners ondertekenen het formulier bij afwijkende afspraken over de verdeling van het ouderdomspensioen.
Let op: heeft u vraag 6 ingevuld en de bijlage(n) bedoeld in vraag 7 bijgevoegd?
Hierbij verklaart (verklaren) ondergetekende(n)
8.1 Naam

|
en

8.2 Naam

|
dat:
• het huwelijk of geregistreerd partnerschap is beëindigd en dat de pensioenuitvoerder met dit formulier geïnformeerd
wordt over de afspraken die gemaakt zijn over de verdeling van het ouderdomspensioen, en
• het formulier naar waarheid is ingevuld.

8.3 Datum

|

8.4 Handtekening

|

8.5 Datum

|

8.6 Handtekening

|

Let op: Veranderingen in uw persoonlijke situatie kunnen van invloed zijn op de afspraken die u
en uw ex-partner gemaakt hebben over de verdeling van het ouderdomspensioen. Neem daarom bij
veranderingen in uw persoonlijke situatie altijd contact op met uw pensioenuitvoerder.
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Woordenlijst
Conversie

Pensioenuitvoerder

Splitsing van het opgebouwde ouderdomspensioen en
nabestaandenpensioen in een eigen pensioenaanspraak voor de
ex-partner die het ouderdomspensioen niet heeft opgebouwd.

Het pensioenfonds of de verzekeraar waar (ouderdoms)pensioen
wordt opgebouwd.

Partnerschapsvoorwaarden
Formulier mededeling scheiding
Met dit formulier geeft u aan pensioenuitvoerders door dat u gescheiden
bent en dat u afspraken heeft gemaakt over de verdeling van het
pensioen. Stuur dit formulier binnen twee jaar na het tijdstip van
scheiding op naar de pensioenuitvoerder.

Gewaarmerkt(e) kopie of uittreksel
Kopie, samenvatting, of deel van een officieel document, zoals
de huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of het
scheidingsconvenant. Op deze kopie staat de handtekening of stempel
van een advocaat, notaris of een buitenlandse autoriteit.

Huwelijkse voorwaarden
Afspraken die u en uw echtgenoot hebben gemaakt voor het of
tijdens het huwelijk. Hierin staat wat wel en geen huwelijksvermogen
is. De afspraken legt u vast bij de notaris.

Mijnpensioenoverzicht.nl
De website waar u informatie vindt over uw pensioen.
Mijnpensioenoverzicht.nl geeft antwoord op vragen als:
• Heeft u nog ergens een ‘vergeten’ pensioen opgebouwd?
• Hoeveel pensioen heeft u opgebouwd en bij welke
pensioenuitvoerders?
• Wat krijgen uw nabestaanden als u overlijdt?
Voor deze website heeft u een DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD,
vraag deze dan aan op www.digid.nl.

Ouderdomspensioen

Afspraken die u en uw partner hebben gemaakt voor het of tijdens het
partnerschap. Hierin staat wat wel en geen partnerschapsvermogen is.
De afspraken legt u vast bij de notaris.

Scheiding
Dat is een echtscheiding of scheiding van tafel en bed dan wel
beëindiging van het geregistreerd partnerschap anders dan door de
dood, vermissing of omzetting van een geregistreerd partnerschap in
een huwelijk.

Scheidingsconvenant
Hierin staan de afspraken die u maakt in het kader van uw scheiding,
bijvoorbeeld over de verdeling van uw bezittingen en schulden. Ook
kunt u in het scheidingsconvenant afspraken maken over de verdeling
van het ouderdomspensioen en conversie.

Tijdstip van scheiding
Het tijdstip van scheiding is afhankelijk van de vraag of sprake is van
een echtscheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap,
dan wel of sprake is van een scheiding van tafel en bed:
• Bij een echtscheiding dan wel beëindiging van het geregistreerd
partnerschap anders dan door de dood, vermissing of omzetting
van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk is het tijdstip
van scheiding de datum van inschrijving van de beschikking in de
registers van de burgerlijke stand.
• Bij een scheiding van tafel en bed is het tijdstip van scheiding
de datum van inschrijving van de beschikking in het
huwelijksgoederenregister.

Wat is wel en wat is geen ouderdomspensioen?
Wel ouderdomspensioen is:
• ouderdomspensioen opgebouwd bij een werkgever;
• SAIP-pensioen (Samenloop Indische Pensioenen);
• militair pensioen;
• pensioenreserveringen in eigen vennootschap.
Geen ouderdomspensioen is:
• VUT-uitkering;
• lijfrenteverzekering;
• arbeidsongeschiktheidspensioen.
De AOW-uitkering kunt u niet verdelen.
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