
Bij een scheiding komt veel kijken. Ook bij 
een scheiding van mensen die ongehuwd 
samenwonen of hun geregistreerd partner
schap willen beëindigen. Een scheiding heeft 
niet alleen ingrijpende gevolgen voor u en 
uw gezin, maar ook voor uw pensioen.  
Het is daarom belangrijk dat u deze brochure 
goed doorneemt. Dan weet u waar u straks 
aan toe bent. En dan kunt u eventueel tijdig 
maat regelen nemen om uw pensioen
vooruitzichten te verbeteren. 

Als wij het in deze brochure hebben over huwelijk en  

scheiden, bedoelen we ook het geregistreerd partnerschap  

en de be ëindiging daarvan. Voor de beëindiging van  

samenwonen gelden niet helemaal dezelfde regels als voor 

scheiden. Daarom maken wij in deze brochure onderscheid 

tussen scheiden (waaronder dus ook beëindiging van het 

geregistreerd partnerschap) en beëindigen samenwonen.

 

Scheiden, wat betekent dat voor uw pensioen? 
Een scheiding heeft gevolgen voor uw ouderdomspensioen 

en het partnerpensioen. U kunt samen afspraken maken over 

de verdeling van het pensioen. De afspraken moeten door u en 

uw expartner zijn ondertekend of zijn vast gelegd in een 

echtscheidingsconvenant. Ook in de huwelijkse voorwaarden 

kunnen afspraken zijn gemaakt.

LET OP! Woont u samen en besluit u om uit elkaar te gaan, 

dan kan alléén het opgebouwde partner pensioen aan de 

expartner worden toegekend. 

Wat betekent dat voor uw 
pensioen?

Scheiden
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Gevolgen voor uw ouderdomspensioen
De verdeling van het ouderdomspensioen heet ‘pensioen

verevening’ en is geregeld in de Wet verevening pensioen

rechten bij scheiding. Als u niets heeft afgesproken, heeft uw 

expartner recht op de helft van het ouderdoms pensioen dat u 

tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft opge

bouwd. Het ouderdomspensioen waar uw expartner recht op 

heeft, noemen we ‘verevend ouderdomspensioen’. Vanaf het  

moment dat u met pensioen gaat, heeft uw expartner recht 

op een uitkering van het verevend ouderdomspensioen. Het 

pensioen fonds betaalt het verevend ouderdomspensioen 

rechtstreeks uit aan uw expartner. Het pensioenfonds moet 

dan wel van de scheiding en de gemaakte afspraken op de 

hoogte zijn. Daarom moet u of uw expartner het pensioen

fonds binnen twee jaar na de scheiding een ingevuld en 

ondertekend formulier ‘Mededelingsformulier in verband met 

verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding.’ opsturen. Dit 

formulier kunt u bij ons opvragen of zelf downloaden via  

rijksoverheid.nl. 

Het verevend ouderdomspensioen wordt, zolang u en uw 

expartner in leven zijn, aan uw expartner uitgekeerd. Gaat  

u eerder of juist later met pensioen, dan verandert ook de 

ingangsdatum van het verevend ouderdomspensioen. Het is 

belangrijk hiermee rekening te houden als u een eventuele 

alimentatieplicht afspreekt. 

Wat gebeurt er als uw ex-partner overlijdt?
Als uw expartner overlijdt, heeft dat gevolgen voor het 

verevend ouderdomspensioen. Bent u nog in leven op het 

moment dat uw expartner overlijdt? Dan wordt het verevend 

ouderdomspensioen bij uw ouderdomspensioen opgeteld  

en ontvangt u vanaf uw pensioendatum uw volledige ouder

domspensioen. Als u al met pensioen bent op het moment dat 

uw expartner overlijdt, dan wordt uw pensioenuitkering 

verhoogd met het verevend ouderdomspensioen vanaf de 

1e van de maand volgend op de maand van overlijden.

Wat gebeurt er als u overlijdt?
Als u komt te overlijden en uw expartner is op dat moment 

nog in leven, heeft dat gevolgen voor het verevend ouder

doms pensioen. Bent u nog niet met pensioen op het moment 

dat u overlijdt? Dan vervalt het recht op verevend ouderdoms

pensioen. Bent u al met pensioen op het moment dat u overlijdt? 

Dan wordt de uit kering van het verevend ouderdoms pensioen 

van de expartner stop gezet. Als uw expartner het tot de 

echtscheiding opgebouwde partner pensioen is toegekend, 

ontvangt uw expartner dit partnerpensioen.   

LET OP! Woont u samen? Controleer dan of uw samen

wonende partner voldoet aan de voorwaarden voor het zijn 

van ‘partner’ volgens het pensioenfonds. Niet iedere samen

wonende partner wordt namelijk door het pensioenfonds 

gezien als partner. Wat het pensioenfonds onder partner 

verstaat vindt u terug in het pensioen reglement. De belang

rijkste voorwaarden zijn dat u een notariële samenlevings

overeenkomst moet hebben. En dat uw partner is aangemeld 

bij het pensioenfonds. Heeft u dat niet, dan is uw part

ner geen partner volgens het pensioen reglement van 

het pensioenfonds en is er geen recht op bijzonder partner

pensioen. 

LET OP! De verdeling van het pensioen geldt ook voor  

gehuwden die van tafel en bed scheiden. 

LET OP! Afwijken van de standaardverdeling, of afspreken  

dat niets wordt verdeeld is alleen mogelijk als dit in het 

echtscheidings convenant of de beëindigingovereenkomst  

is opgenomen. Ook in de huwelijkse voorwaarden of  

voorwaarden van het geregistreerd partnerschap kunnen 

afspraken zijn gemaakt.

www.rijksoverheid.nl
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Gevolgen voor uw partnerpensioen 
Gaat u scheiden? Dan wordt het partnerpensioen, dat is  

opgebouwd tot aan de echtscheidingsdatum, toegekend aan 

uw expartner.

Woonde u samen? Dan moet u het einde van het samenwonen 

zelf doorgeven aan het pensioenfonds. Dit doet u via de verkla

ring ‘afmelding partnerpensioen’. Op de verklaring kiezen u en 

uw expartner of er afstand wordt gedaan van het bijzonder 

partnerpensioen. Bijzonder partnerpensioen is geregeld in 

de Pensioenwet. Als u niets heeft afgesproken, heeft uw 

expartner recht op het partner pensioen dat u tot de datum 

waarop uw relatie is beëindigd, heeft opgebouwd. Dit bete

kent dat uw expartner ook recht heeft op het partnerpensioen 

dat is opgebouwd voordat u een relatie kreeg. Het partner

pensioen waar uw expartner recht op heeft, noemen we 

het bijzonder partnerpensioen. 

Wat gebeurt er als uw ex-partner overlijdt?
Als uw expartner overlijdt vervalt het bijzonder partner

pensioen aan het pensioenfonds. 

Wat gebeurt er als u overlijdt?
Als u komt te overlijden en uw expartner is nog is leven, wordt 

het bijzonder partnerpensioen uitgekeerd aan uw expartner.

Wat gebeurt er als u een nieuwe partner krijgt?
Uw nieuwe partner heeft recht op het partnerpensioen dat u 

na de beëindiging van uw relatie heeft opgebouwd. Als uw 

expartner afstand heeft gedaan van het bijzonder partner

pensioen, dan heeft uw nieuwe partner recht op het totale 

partnerpensioen.

WELKE MOGELIJKHEDEN HEEFT U?

1 Andere verdeling
U en uw ex-partner kunnen samen beslui-
ten om af te wijken van de standaard-
verdeling. Bij de standaard verdeling heeft 
uw ex-partner recht op de helft (50%) van 
uw ouderdoms pensioen dat u tijdens uw 
huwelijk heeft opgebouwd. Zo kunt u met 
uw ex-partner ook een verdeling van 
bijvoorbeeld 70% - 30% afspreken. Een 
dergelijke afspraak moet zijn opgenomen 
in de huwelijkse voorwaarden of het 
convenant dat bij de scheiding wordt 
opgemaakt. Als u een afwijkende afspraak 
maakt, dan werkt het pensioenfonds mee, 
mits de afspraken goed uitvoerbaar zijn.

2 Conversie
U en uw ex-partner kunnen ook kiezen 
voor conversie. In dat geval worden het 
verevend ouderdomspensioen en het bij-
zonder partnerpensioen waar uw ex-part-
ner recht op heeft, om    gezet in een eigen 
ouderdomspensioen voor uw ex-partner. 
Dit pensioen wordt uitgekeerd op het 
moment dat uw ex-partner met pensioen 
gaat. Na conversie krijgt u het verevend 
ouderdoms pensioen niet meer terug als 
uw ex-partner overlijdt en u nog in leven 
bent. Ook heeft uw ex-partner na uw 
overlijden geen recht meer op het bijzon-
der partnerpensioen. U en uw ex-partner 
zijn voor het pensioen dus niet meer van 
elkaar afhankelijk. Conversie heeft voor- 
en nadelen. Overweegt u conversie, geef 
dit dan door aan het pensioenfonds. 
Het Rabobank Pensioenfonds werkt mee 
aan conversie als u en uw ex-partner dit 
hebben vastgelegd en binnen twee jaar 
na uw scheiding bij het pensioen fonds 
hebben aangegeven. 

3 Afstandsverklaring
U en uw ex-partner kunnen ervoor kiezen 
om het partnerpensioen niet toe te 
kennen aan uw ex-partner. U moet hier-
over afspraken maken met uw ex-partner. 
Deze afspraken kunt u vastleggen in het 
echtscheidings convenant. Dit kan ook in 
de huwelijkse voorwaarden zijn vastge-
legd. Ligt er niets vast, dan kunnen u en 
uw ex-partner dit regelen via een 
‘afstandsverklaring bijzonder partner-
pensioen’. Deze afstandsverklaring vindt  
u op: www.rabobankpensioenfonds.nl 

LET OP! Conversie is niet mogelijk bij 

scheiding van tafel en bed of als er 

sprake is van beëindiging samenwonen.

http://www.rabobankpensioenfonds.nl
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Wat moet u doen?
Allereerst moet u duidelijke afspraken maken met uw ex 

partner over uw ouderdomspensioen. Als u het ouderdoms

pensioen door uw pensioenfonds wilt laten verevenen, moet  

u of uw expartner dit binnen twee jaar na uw scheiding aan 

het pensioenfonds doorgeven via het formulier ‘Mededelings

formulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen 

bij scheiding’. Doet u of uw expartner dat niet, of niet binnen  

twee jaar? Dan is het pensioenfonds niet verplicht het 

verevend ouderdomspensioen aan uw expartner uit te  

betalen. Het pensioenfonds hoeft dan niet mee te werken  

aan de verdeling van uw ouderdomspensioen. In dat geval 

ontvangt u het volledige ouderdomspensioen en moet u  

vanaf uw pensioendatum zelf een deel aan uw expartner 

betalen. 

Als u gaat scheiden, geeft de Basisregistratie Personen (BRP) de 

scheiding automatisch aan het pensioenfonds door, zodra de 

scheiding is ingeschreven. Anders dan bij de verdeling van het 

ouderdomspensioen hoeft u voor het  bijzonder partnerpensi

oen geen formulier op te sturen. Het partnerpensioen dat u 

heeft opgebouwd tot de datum van uw scheiding, wordt 

volledig toegekend aan uw expartner.

Woont u in het buitenland of woont u niet meer samen? Meld 

uw partner dan zelf bij het pensioenfonds af. Op deze manier 

voorkomt u dat uw ouderdoms en partnerpensioen verkeerd 

worden berekend.

1  Gaat u na een huwelijk of geregistreerd partnerschap 
scheiden? De Basisregistratie Personen (BRP) geeft dat 
automatisch door aan het pensioenfonds, zodra de scheiding 
is ingeschreven. Woont u in het buitenland of beëindigt u het 
samenwonen? Meld uw partner dan zelf af bij het 
pensioenfonds. 

2  Geef binnen twee jaar na het beëindigen van uw relatie  
aan het pensioenfonds door dat het ouderdoms pensioen 
verdeeld moet worden. Deze verdeling vindt niet 
automatisch plaats. Het bijzonder partnerpensioen is  
op de datum van echtscheiding automatisch aan uw 
ex-partner toegekend.

3  Als uw ex-partner voor uw pensionering of na uw 
pensionering overlijdt, dan ontvangt u weer het hele  
ouder doms  pensioen. Koos u voor conversie en komt uw 
ex-partner te overlijden, dan ontvangt u het ouderdoms-
pensioen van uw ex-partner niet terug. 

4  Uw eventuele nieuwe partner en uw ex-partner maken 
beiden aanspraak op een deel van het partnerpensioen. Uw 
nieuwe partner krijgt daardoor minder dan de reglementaire 
70% van het ouderdoms pensioen. Krijgt u een nieuwe 
partner, dan kunt u bij pensionering overwegen een deel 
van uw ouderdomspensioen uit te ruilen voor extra 
partnerpensioen voor uw nieuwe partner. Wilt u weten wat 
dit voor u betekent, kijk dan bij ‘mijn pensioen plannen’ op 
MijnPensioen. Uitruil aanvragen kan alléén op het moment 
van pensionering en bij uitdiensttreding.

5  Heeft u tijdens uw huwelijk bij meerdere pensioen-
uitvoerders pensioen opgebouwd? Dan moet u bij  
elke pensioenuitvoerder uw scheiding melden. 

 

6  Heeft uw ex-partner ook pensioen opgebouwd? Dan heeft 
u in principe recht op de helft van het tijdens het huwelijk 
opgebouwde ouderdomspensioen en op het (bijzonder) 
partnerpensioen van uw ex-partner.

AANDACHTSPUNTEN:

In deze brochure vindt u op een eenvoudige en toegankelijke wijze 

informatie over de beëindiging van uw relatie.  

Onvolkomenheden en interpretatieverschillen kunnen hiervan het 

gevolg zijn. Daarom kunt u aan deze brochure geen rechten ontlenen. 

Het pensioenreglement is in alle gevallen bepalend.

Meer informatie?

Algemene informatie over scheiden vindt u onder andere op de 

website van de overheid rijksoverheid.nl.

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen? Neem dan 

contact op met het Klant Contact Center van het Rabobank 

Pensioenfonds: telefoonnummer 030  669 37 77 op werkdagen  

van 8.00  18.00 uur; email: rabopensioen@achmea.nl. 

Behoefte aan een persoonlijk advies over de gevolgen voor uw 

pensioenopbouw? Maak dan een afspraak voor een adviesgesprek 

met een financieel adviseur/private banker van de Rabobank.

http://www.mijnpensioen.nl
www.rijksoverheid.nl
mailto:rabopensioen@achmea.nl
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