
 
Ouderdomspensioen 

 

Bij een scheiding is het verrekenen van het pensioen een van de belangrijke afspraken die gemaakt 

kunnen worden. Volgens de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (Wet VPS) wordt het 

ouderdomspensioen na de scheiding verevend. Standaard krijgt u beiden de helft van het pensioen 

dat is opgebouwd gedurende het huwelijk. Maar het staat u vrij andere afspraken te maken. 

 

U kunt er ook voor kiezen om het opgebouwde pensioen niet voor de helft te verdelen, maar in een 

andere verhouding bijvoorbeeld 40-60 of 20-80.  Het is ook mogelijk om af te zien van het de toepassing 

van de wettelijke verdeling van het ouderdomspensioen en/of partnerpensioen. Soms wordt de 

waarde van het pensioen dan op een andere manier gecompenseerd. 

 

Als u binnen 2 jaar na de scheiding een mededelingsformulier (zie Downloads) indient bij de 

pensioenuitvoerder, krijgt u het deel waar u recht op hebt rechtstreeks uitbetaald. Als u kiest voor een 

niet standaard verdeling dient u beide het formulier te ondertekenen. Wanneer u het formulier niet (of 

te laat) indient, dan heeft u geen recht meer op rechtstreekse uitbetaling en dient de ex-partner het 

zelf over te maken. Als u afziet van het pensioen hoeft u geen formulier op te sturen. 

 

U heeft recht op het ouderdomspensioen van de ex-partner tot uw overlijden of het overlijden van uw 

ex-partner. Als u overlijdt krijgt uw ex-partner weer het volledige pensioen. Als uw ex-partner overlijdt 

stopt de uitkering aan u. Mogelijk kunt u na overlijden van uw ex-partner aanspraak maken op 

bijzonder nabestaanden pensioen.  

 

Naast verevening kunt u ook, als de pensioenuitvoerder hiermee akkoord gaat, voor conversie kiezen. 

Bij conversie wordt het deel van het ouderdomspensioen (en partnerpensioen) waar u recht op heeft, 

omgezet in een eigen ouderdomspensioen. Zeker wanneer er een groot leeftijdsverschil is tussen uw en 

uw partner kan dit een groot voordeel zijn. Tevens heeft bij conversie het overlijden, eerder of later 

aanspraak maken op het pensioen van uw ex-partner geen invloed. Nadeel is dat bij overlijden het 

deel niet terug gaat naar degene die het pensioen heeft opgebouwd.  

 

 

 



 
Nabestaanden pensioen 

Nabestaande pensioen wordt ook wel partnerpensioen genoemd. Na overlijden komt, mits 

opgebouwd, het nabestaanden pensioen toe aan de nabestaande. Het deel dat u toekomt, in geval 

dat uw ex-partner na scheiding overlijdt, heet bijzonder nabestaande pensioen of bijzonder 

partnerpensioen. Volgens de Pensioenwetgeving heeft een ex-partner recht op het hele bedrag aan 

nabestaanden pensioen tot op het moment van de scheiding. 

 
Laat u bij het maken van afspraken omtrent het pensioen bijstaan door een deskundige.  


