Echtscheiding & Pensioen (Verevening)
Korte uitleg Pensioen & echtscheiding
Bij echtscheiding bij pensioenen zijn 2 zaken te onderscheiden:
• Afsplitsing van Bijzonder partnerpensioen (pensioen dat levenslang tot uitkering komt na
overlijden van de ex-partner).
• Afsplitsing van het (verevende) ouderdomspensioen, ofwel Verevening (pensioen dat
levenslang tot uitkering komt vanaf de pensioendatum bij leven van de hoofdverzekerde)
Afsplitsing Bijzonder Partner Pensioen
Dit wordt meestal standaard gedaan, maar daar kan indien gewenst van afgeweken worden in het
echtscheidingsconvenant. Dit staat los van de huwelijkse periode en gaat over het opgebouwde
partnerpensioen tot moment van echtscheiding. Ook opgebouwd partnerpensioen voor de
huwelijkse periode wordt hierin meegenomen, dus dit geldt voor alle opgebouwde
pensioenrechten.
Een eventuele nieuwe partner heeft hier dus geen recht meer op, maar kan wel weer vanaf dan
partnerpensioen opbouwen of als risico verzekeren (afhankelijk van de soort regeling).
Als het partnerpensioen op risicobasis verzekerd was, is afsplitsing van partnerpensioen bij
echtscheiding vaak niet van toepassing. In sommige regelingen is dat wel het geval en kan dat een
deel van het spaarkapitaal zijn (Bijzonder Partnerpensioen kapitaal). Dit is dat het uitgestelde deel
van aankoop partnerpensioen na pensioendatum.
De ex-partner heeft recht op het bijzonder partnerpensioen (keert uit na overlijden
hoofdverzekerde, levenslang tgv ex-partner en andersom indien van toepassing.
Afsplitsing Bijzonder partnerpensioen is onvoorwaardelijk. Dat wil zeggen het komt na overlijden
van de ex niet terug naar de hoofdverzekerde. Bij een Bijzonder Partnerpensioen Kapitaal kan dat
in sommige gevallen anders geregeld zijn.
Verevening (verdeling van het ouderdomspensioen)
Default wordt bij gemeenschap van goederen het ouderdomspensioen, opgebouwd tijdens het
dienstverband in de huwelijkse periode 50/50 verdeeld over de partners. Ex Partner van
hoofdverzekerde en andersom indien van toepassing.
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Als dit gelijkwaardig is wordt hier vaak van beide kanten van afgeweken. Dit mag overigens ook
een andere verdeling zijn mits afgesproken en vastgelegd in het echtscheidingsconvenant.
Verevening moet hoofdverzekerde en/of de ex-partner aanvragen bij alle betreffende
pensioeninstanties waar jij of je ex-partner pensioen hebben opgebouwd, als jullie een verdeling
wensen. Dit gebeurt dus niet standaard.
Een vereveningsformulier is op te halen bij uw gemeente/stadskantoor of te downloaden van
www.postbus51.nl.
Als verevening binnen 2 jaar na inschrijving van de echtscheiding in het bevolkingsregister
gebeurd is de pensioeninstantie verplicht het verevende pensioen na pensionering gesplitst uit te
keren. Als dat later wordt ingediend dan wordt wel de berekening gemaakt maar wordt vanaf de
pensioendatum alleen naar de hoofdverzekerde overgemaakt en zal deze zelf het verevende deel
moeten dorstorten naar de ex-partner. Dit is vaak niet wenselijk, met name voor de ex-partner.
Er kan ook ipv verevening of deels gekozen worden om de waarde van het verevende pensioen (of
deels) te verrekenen in de echtscheidingsboedel of in de maandelijkse alimentatie vergoedingen.
Het verevende deel is een voorwaardelijk recht. Het keert pas uit bij leven op de pensioendatum
van de hoofdverzekerde. Bij voortijdig overlijden van de hoofdverzekerde komt dit deel te
vervallen. Overlijd de ex-partner eerder dan de hoofdverzekerde dan komt het verevende deel terug
naar de hoofdverzekerde.
Dit geldt ook andersom indien van toepassing.
Conversie van verevend ouderdomspensioen en bijzonder partnerpensioen
Er kan ook gekozen worden om de waarde van het bijzonder partnerpensioen + het verevende
pensioen om te zetten (te converteren) naar een eigen ouderdomspensioen op eigen leven, je bent
dan volledig onafhankelijk van elkaar. Het verevend deel komt in dat geval niet meer terug bij
overlijden van de ex-partner maar is onvoorwaardelijk geworden.
Dit kan per pensioenregeling worden bepaald. Dit gebeurt overigens zelden. Vaak zijn er bij
conversie extra kosten verbonden en financieel gezien is dit niet aantrekkelijk voor de
hoofdverzekerde, want het pensioen komt bij vooroverlijden van de ex-partner dan ook niet meer
terug naar de hoofdverzekerde.
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