
Pensioen en scheiding 
Over wat er voor u en uw partner
belangrijk is als u uit elkaar gaat

Pensioenfonds Avebe



Wat is het belangrijkste dat  
ik moet weten?

Wat is nog meer handig  
om te weten?

Ik wil alles weten over 
pensioen en scheiding
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 Wat is het belangrijkste dat ik moet weten?

Het einde van een relatie kan ook gevolgen hebben voor uw pensioen. Het is belangrijk dat u die gevolgen in kaart 
brengt. Hieronder vindt u het belangrijkste dat u moet weten. 
 
 Na een scheiding heeft uw ex-partner recht op de helft van het tijdens de huwelijkse periode opgebouwde 
 ouderdomspensioen en het volledig opgebouwde partnerpensioen. U heeft recht op de helft van het door uw 
 ex-partner opgebouwde pensioen. 
 
 Het is belangrijk dat u het pensioenfonds op de hoogte brengt van uw scheiding. Wij zorgen er dan voor dat het 
 pensioen verdeeld wordt. U moet uw scheiding binnen twee jaar na de scheidingsdatum bij ons melden. U  
 kunt daarvoor dit formulier gebruiken. 

 Als u de verzekering voor het Nabestaandenoverbruggingspensioen heeft afgesloten, dan kunt u die  
                 beëindigen. U betaalt dan geen premie meer. Mocht u een nieuwe partner krijgen dan kunt u de verzekering  
                 weer opnieuw afsluiten. 

 Wilt u andere afspraken maken over de verdeling van uw pensioen? Dat kan. U moet dat vastleggen in een 
 echtscheidingsconvenant.

 Het pensioenfonds heeft de administratie uitbesteed aan Achmea Pensioenservices.
Wilt u meer weten?  
Ga dan naar: 

Inhoud
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https://www.rijksoverheid.nl/documenten/formulieren/2016/10/26/formulier-mededeling-van-scheiding-in-verband-met-verdeling-van-ouderdomspensioen
www.pensioenfondsavebe.nl
www.mijnpensioenoverzicht.nl


 Wat is nog meer handig om te weten?

Rondom een scheiding zijn er vaak veel zaken die geregeld moeten worden. Dit verklaart ook waarom veel mensen niet 
aan het pensioen denken bij een echtscheiding. Hieronder leest u meer over hoe het pensioen standaard verdeeld wordt en 
waar u aan moet denken.

Verevening

Er is wettelijk geregeld dat het ouderdomspensioen 
alleen moet worden verdeeld bij een echtscheiding, 
scheiding van tafel en bed of beëindiging van het  
geregistreerd partnerschap. Het is dus níet van  
toepassing als u u ongehuwd samenwoonde. In dat 
geval moet u alleen het partnerpensioen verdelen. Als 
uw ex-partner eerder dan u overlijdt, dan krijgt u het  
verdeelde partnerpensioen weer terug.

Melden bij pensioenfonds 
 
Als u ons niet tijdig informeert over uw echtscheiding  
dan blijft uw ex-partner recht houden op zijn of haar 
gedeelte van uw pensioen. Maar u moet er dan zelf 
voor zorgen dat hij of zij dit ontvangt. Gebruik dit 
formulier om uw scheiding aan ons te melden. Maakt 
u andere afspraken over de verdeling, dan moet u een 
kopie van het echtscheidingsconvenant of de afstands-
verklaring meesturen. Als u in dienst bent bij Avebe 
dan kunt u het formulier aan HR en/of Achmea  
Pensioenservices sturen. Als u uit dienst of  
gepensioneerd bent, dan stuurt u het formulier aan 
Achmea Pensioenservices. 
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https://www.rijksoverheid.nl/documenten/formulieren/2016/10/26/formulier-mededeling-van-scheiding-in-verband-met-verdeling-van-ouderdomspensioen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/formulieren/2016/10/26/formulier-mededeling-van-scheiding-in-verband-met-verdeling-van-ouderdomspensioen


Een andere verdeling 
 
Normaal gesproken is de verdeling bij het ouderdoms- 
pensioen 50/50 over het opgebouwde ouderdoms- 
pensioen tijdens de huwelijkse periode. Het bijzonder 
partnerpensioen is 70% van het ouderdomspensioen 
dat vanaf het begin tot aan het einde van de relatie 
is opgebouwd bij ons. Dit geldt ook voor ongehuwd 
samenwonen, als u dit bij een notaris heeft vastgelegd. 
 
Maar u en uw ex-partner kunnen het ouderdoms- 
pensioen en partnerpensioen ook in een andere 
verhouding verdelen. U kunt er ook voor kiezen om 
het partnerpensioen helemaal niet te verdelen. Uw 
ex-partner krijgt dan geen bijzonder partnerpensioen 
na uw overlijden. 

 
 
Als u een andere verdeling afspreekt dan moet u dit 
vooraf vastleggen óf achteraf opnemen in het echt- 
scheidingsconvenant of een schriftelijke afstandver-
klaring. Het is belangrijk dat daarin duidelijk  
omschreven staat welke pensioenen op welke manier 
verdeeld worden of waar afstand van wordt gedaan.  
Vervolgens stuurt u een kopie van deze documenten 
op naar het pensioenfonds.  
 
Vanaf de datum dat uw relatie eindigt, bouwt u weer 
een partnerpensioen op voor een eventuele nieuwe 
partner. Als u op uw pensioendatum geen nieuwe 
partner heeft, dan ruilen wij automatisch het  
opgebouwde partnerpensioen om in een hoger  
ouderdomspensioen voor uzelf.
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 Ik wil alles weten over pensioen en scheiding

Wilt u alle ins-and-outs weten over pensioen en het einde van een relatie, lees dan verder.  

Rekenvoorbeeld
Het pensioen van John en Marijke na hun scheiding. 
 
Opgebouwd pensioen 
John (43) en Marijke (40) gaan scheiden na een  
huwelijk van 10 jaar. John neemt vanaf zijn 23ste deel 
aan de pensioenregeling. Hij heeft tot het moment van 
scheiding € 12.000 aan ouderdomspensioen opge-
bouwd. Marijke heeft van haar 20ste tot haar 35ste  
gewerkt en € 6.000 aan ouderdomspensioen  
opgebouwd.

Het partnerpensioen moet ook verdeeld worden.  
John heeft in totaal € 8.400 aan partnerpensioen  
opgebouwd. Marijke heeft in haar pensioenregeling 
geen partnerpensioen opgebouwd.  

 
 
 

Standaard verdeling 
Van het door John opgebouwde ouderdomspensioen 
van € 12.000 is € 6.000 tijdens het huwelijk  
opgebouwd. Marijke krijgt recht op de helft van dat  
pensioen: € 3.000. Dat pensioen wordt aan haar  
uitgekeerd vanaf het moment dat John met pensioen 
gaat.   
 
Marijke heeft tijdens het huwelijk € 2.000 aan  
oudersdomspensioen opgebouwd. John krijgt recht op 
de helft van dat pensioen: € 1.000. Dat pensioen wordt 
aan hem uitgekeerd vanaf het moment dat Marijke 
met pensioen gaat.  
 
Het partnerpensioen dat door John is opgebouwd  
(€ 8.400) komt volledig ten goede aan Marijke. 
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Conversie van pensioen

U kunt ook kiezen voor conversie van uw pensioen. 
Uw ex-partner krijgt dan recht op een zelfstandig 
ouderdomspensioen in plaats van het verdeelde ouder-
domspensioen en bijzonder partnerpensioen. 
 
Omdat uw ex-partner een zelfstandig pensioenrecht 
krijgt, maakt het niet meer uit wanneer u met pen-
sioen gaat of wanneer u overlijdt. Bij een normale 
verdeling maakt dat wel uit. Als u eenmaal voor 
conversie heeft gekozen dan kunt u dat later niet meer 
terugdraaien. U krijgt dit deel dus niet terug, ook niet 
als uw ex-partner vóór zijn of haar AOW-gerechtigde 
leeftijd overlijdt.  

Hoewel de wet conversie mogelijk maakt, werkt het 
Pensioenfonds niet standaard mee aan conversie. Per 
situatie bekijkt het Pensioenfonds of conversie een 
optie is en of het hiermee kan instemmen. Conversie is 
alleen mogelijk als u daar beiden mee instemt. Als een 
van beide partners hier niets voor voelt, zal de 
standaardverdeling van toepassing zijn.

Voor- en nadelen van conversie 
 

Voordeel van conversie is dat u en uw ex-partner 
op pensioengebied niets meer met elkaar te maken 
hebben. Nadeel is dat u ook het recht verspeelt om het 
aan uw ex-partner overgedragen ouderdomspensioen 
terug te krijgen bij zijn of haar overlijden. Bij conversie 
bent u het verevende ouderdomspensioen dus  
definitief kwijt. 
 
Een mogelijk ander nadeel van conversie is dat als 
uw ex-partner afhankelijk is van alimentatie, hij of zij 
na uw overlijden niet alleen geen alimentatie meer 
ontvangt, maar ook geen bijzonder partnerpensioen 
zal ontvangen. Immers, uw ex-partner ontvangt na de 
conversie alleen nog maar een ouderdomspensioen 
vanaf zijn of haar eigen pensioendatum. 
 
Laat u goed financieel adviseren over uw persoonlijke 
situatie als u een keuze moet maken over de verdeling 
van de pensioenrechten. Niet in alle gevallen zal  
conversie de beste oplossing zijn.
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Verevening (wettelijke verdeling* 
ouderdomspensioen)

Wordt het opgebouwde ouderdoms- 
pensioen verdeeld (verevend) tussen 
u en uw ex-partner. Uw ex-partner 
krijgt het bijzonder partnerpensioen.

Gaat in wanneer u met pensioen gaat

 
Ontvangt uw ex-partner levenslang 
bijzonder partnerpensioen (dat is 
meestal 70% van het ouderdoms- 
pensioen dat tijdens het huwelijk of 
geregistreerd partnerschap is 
opgebouwd) 

Dan krijgt u zijn of haar verevende 
deel van het ouderdomspensioen 
terug 

U bent op pensioengebied nog steeds 
aan uw ex-partner gebonden

Conversie 

Worden het verevende ouderdoms- 
pensioen + bijzonder partnerpensioen 
omgezet in zelfstandig ouderdoms- 
pensioen voor uw ex-partner. 

Gaat in op pensioendatum van uw 
ex-partner 

Ontvangt uw ex-partner géén 
bijzonder partnerpensioen

Dan vervalt het pensioendeel van  
uw ex-partner aan het Pensioenfonds 

U hebt op pensioengebied niets meer 
met uw ex-partner te maken

Als u uit elkaar gaat 

Pensioenuitkering voor 
uw ex-partner 

Als u overlijdt 

Als uw ex-partner  
eerder dan u overlijdt

Mogelijk nadeel of   
voordeel

 * Ook als u kiest voor verevening dan kunt u andere afspraken maken over de verdeling met uw ex-partner.

Gevolgen verevening en conversie op een rij
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Handige bronnen 

U kunt bij de websites van de volgende instanties terecht voor meer informatie over uw pensioen.

 
U kunt hier inloggen op de  
pensioenplanner en uw opgebouwde  
Avebe-pensioen bekijken. 

Heeft u ook bij andere werkgevers  
pensioen opgebouwd? Dan kunt u hier al 
uw opgebouwde pensioenen bekijken. U 
logt in met uw Digi-D. 
 

Check uw pensioen en pas het aan als uw 
situatie verandert. Bekijk op de website 
van Wijzer in geldzaken wat u zelf kunt 
doen.  

 

U vindt hier onder andere meer  
informatie over de wet verevening bij 
scheiding. 

@

@

@

@
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www.pensioenfondsavebe.nl
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Contact

Heeft u vragen over uw pensioen? Neem dan contact op met de pensioenhelpdesk.

De pensioenhelpdesk

De helpdesk is op werkdagen bereikbaar van 8.30  
tot 17.00 uur op telefoonnummer  013 - 462 93 00.  
 
U kunt ook een e-mail  sturen naar  
pensioenfondsavebe@achmea.nl. 

U kunt ook een brief sturen aan: 
 
Pensioenfonds Avebe pensioenhelpdesk
p/a Achmea Pensioenservices 
Postbus 90170 
5000 LM Tilburg

Pensioenreglement 
 
Om de teksten prettig leesbaar te houden is de  
informatie in deze folder een verkorte en eenvoudige 
versie van de informatie uit het pensioenreglement.  
 
Het pensioenreglement is uiteindelijk leidend. U  
vindt het pensioenreglement op onze website
www.pensioenfondsavebe.nl. 
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https://www.pensioenfondsavebe.nl/Pages/default.aspx
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