Mededeling

van scheiding in verband met
verdeling van ouderdomspensioen
Het formulier is bedoeld voor de melding van:
-	een echtscheiding, die na 30 april 1995 is ingeschreven
in registers van de burgerlijke stand en het feit dat aanspraak
wordt gemaakt op verdeling van het ouderdomspensioen.
-	een scheiding van tafel en bed, die na 30 april 1995
definitief is geworden en het feit dat aanspraak wordt
gemaakt op verdeling van het ouderdomspensioen.
-	een beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

¹) Met ex-partner’ wordt in
dit formulier bedoeld de
gescheiden man en vrouw,
de nog met elkaar
getrouwde man en vrouw
die van tafel en bed zijn
gescheiden en de
ex-geregistreerde partner.

Vanaf mei 1995 hebben u en uw ex-partner¹ 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 van 28 april
1994 tot vaststelling van regels met betrekking tot de verevening van pensioenrechten bij echtscheiding of scheiding
van tafel en bed (Wet verevening pensioenrechten bij scheiding) en daarmee verband houdende wijzigingen in andere
wetten ‘ 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.
Voor de uitvoering van deze wet is dit formulier ‘Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen’ gemaakt. In dit formulier wordt gesproken over ‘verdeling van pensioen’, in plaats van ‘verevening van
pensioen’, zoals in de wet staat. Met dit formulier kunt u de pensioenuitvoerder melden, dat u bent gescheiden of
dat uw geregistreerd partnerschap is geëindigd en dat u wilt dat het ouderdomspensioen wordt verdeeld
(met de pensioenuitvoerder wordt het pensioenfonds of de verzekeraar bedoeld die de pensioenregeling uitvoert).
Door het indienen van dit formulier ontstaat voor degene die het pensioen niet zelf heeft opgebouwd, het recht op
uitbetaling door de pensioenuitvoerder.

²) Met scheiding wordt
hierna in dit formulier niet
alleen bedoeld de echtscheiding, scheiding van
tafel en bed, maar ook de
beëindiging van een
geregistreerd partnerschap.
³) Bewaar een kopie van het
formulier dat u opstuurt.

De mededeling is bedoeld voor de melding van:
-	Een echtscheiding of scheiding van tafel en bed na 30 april 1995 i.v.m. de verdeling van ouderdomspensioen;
-	Een beëindiging van een geregistreerd partnerschap i.v.m. verdeling van ouderdomspensioen²;
U moet het formulier zo volledig mogelijk invullen en ondertekenen. Lees voordat u dat doet eerst de toelichting
en het bijbehorend informatieblad.
U moet dit formulier zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen twee jaar na de scheiding naar de pensioenuitvoerder sturen³
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Let op !
Niet in alle gevallen vindt er verdeling van het ouderdomspensioen plaats. Kleine pensioenen worden niet verdeeld.
In de wet is namelijk een ondergrens opgenomen, voor de uitbetaling door de pensioenuitvoerder. Het bedrag dat
degene die niét zelf het pensioen heeft opgebouwd, na verdeling van het ouderdomspensioen krijgt, moet meer zijn
dan € 465,94 bruto per jaar (per 1-1-2016). Is dat bedrag € 465,94 per jaar of minder, dan wordt het ouderdomspensioen niet verdeeld. De ondergrens wordt jaarlijks geïndexeerd.
De keuze die u in dit formulier vastlegt, voor de manier waarop het ouderdomspensioen moet worden verdeeld, is
voor de pensioenuitvoerder in principe definitief. Als u na verloop van de termijn van twee jaar andere afspraken wilt
maken, dan gelden deze afspraken alleen tussen u en uw ex-partner. De pensioenuitvoerder kan zich bereid verklaren
aan de veranderde afspraak mee te werken. AOW-pensioenen vallen niet onder de wet.

Mededeling van scheiding in verband met
verdeling van ouderdomspensioen

1								Gegevens pensioenuitvoerder en pensioenaanspraak
> Hier vult u de naam en het

1.1 Pensioenuitvoerder
kantooradres in van de
1.2 Adres
pensioenuitvoerder. De
pensioenuitvoerder is het
pensioenfonds of de
verzekeraar die de pensioen- 1.3 Postcode en plaatsnaam
regeling uitvoert (naar dit
adres stuurt u dit formulier).
1.4 Telefoonnummer

> U vult hier het registratie-,
deelnemers- of
polisnummer in; de begindatum van de deelneming
en als de deelneming is
geëindigd, ook de einddatum. De begindatum
deelneming kan samenvallen met de datum van
de indiensttreding.
Bij beëindiging van de
deelneming wordt een
opgave van de pensioenaanspraken verstrekt.

|
|

1.5 Registratie-/deelnemers-/
polisnummer
Dag

Maand

Jaar

Dag

Maand

Jaar

1.6 Begindatum deelneming

1.7 Einddatum deelneming
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2								Gegevens ex-partners
> U vult hier de naam en het
adres, waarop partner 1 in
de gemeentelijke basisadministratie is
ingeschreven, de geboortedatum, nationaliteit en het
Burgerservicenummer (BSN)
in. Heeft partner 1 twee
nationaliteiten dan vult u
beide nationaliteiten in.

Gegevens van partner 1
2.1 Naam

|

2.2 Voornamen

|
M

2.3 Geslacht
2.4 Adres

V 		

|

2.5 Postcode en plaatsnaam

2.6 Telefoonnummer
Dag

Maand

Jaar

2.7 Geboortedatum

2.8 Nationaliteit

|

2.9 Burgerservicenummer (BSN)

> De bij vraag 1 genoemde

pensioenuitvoerder is die
van partner 1, als het
formulier om de verdeling
van het ouderdomspensioen
van partner 1 gaat.

> Hier vult u de bank-

rekening gegevens in van
partner 1.

2.10	Is de bij vraag 1 genoemde
pensioenuitvoerder die van
partner 1

Ja 			

Nee 		

2.11	> (alleen beantwoorden als bij
2.10 ‘ja’ is aangekruist)
Is partner 1 gepensioneerd

Ja 			

Nee 		

2.12 IBAN

2.13 t.n.v.

|

2.14 Naam bank

|
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3								Gegevens ex-partners
> U vult hier de naam en het
adres, waarop partner 2 in
de gemeentelijke basisadministratie is
ingeschreven, de geboortedatum, nationaliteit en het
Burgerservicenummer (BSN)
in. Heeft partner 2 twee
nationaliteiten dan vult u
beide nationaliteiten in.

Gegevens van partner 2
3.1 Naam

|

3.2 Voornamen

|
M

3.3 Geslacht
3.4 Adres

V 		

|

3.5 Postcode en plaatsnaam

3.6 Telefoonnummer
Dag

Maand

Jaar

3.7 Geboortedatum

3.8 Nationaliteit

|

3.9 Burgerservicenummer (BSN)

> De bij vraag 1 genoemde

pensioenuitvoerder is die
van partner 2, als het
formulier om de verdeling
van het ouderdomspensioen
van partner 2 gaat.

> Hier vult u de bank-

rekening gegevens in van
partner 2.

3.10	Is de bij vraag 1 genoemde
pensioenuitvoerder die van
partner 2

Ja 			

Nee 		

3.11	> (alleen beantwoorden als bij
3.10 ‘ja’ is aangekruist)
Is partner 2 gepensioneerd

Ja 			

Nee 		

3.12 IBAN

3.13 t.n.v.

|

3.14 Naam bank

|

4

Gegevens huwelijk / geregistreerd partnerschap en scheiding2

²) Met scheiding wordt
hierna in dit formulier niet
alleen bedoeld de echtscheiding, scheiding van tafel
en bed, maar ook de
4.1 Datum huwelijk
beëindiging van een
geregistreerd partnerschap.
of
> Hier vult u de datum in
waarop u bent getrouwd of
Datum geregistreerd partnerschap
het geregistreerd partnerschap bent aangegaan, de
datum waarop de echt4.2 Datum inschrijving echtscheiding
scheiding of beëindiging
van het partnerschap is
ingeschreven in de registers of
van de burgerlijke stand of de
datum waarop de scheiding Datum scheiding van tafel en bed
van tafel en bed definitief
of
werd (zie brochure, blz. 6)

Dag

Maand

Jaar

Dag

Maand

Jaar

Dag

Maand

Jaar

Dag

Maand

Jaar

Dag

Maand

Jaar

Beëindiging geregistreerd partnerschap
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5 		
⁴) Met ‘scheidingsconvenant’ wordt in dit
formulier bedoeld de
schriftelijke afspraak tussen
de ex-partners met het oog
op de scheiding.

> Vraag 5.6 t/m 5.20

alleen beantwoorden
als bij 5.2 en/of 5.4 ‘ja’
is aangekruist.

> U vult de naam en de

naam van het kantoor,
het kantooradres en het
telefoonnummer in van uw
notaris en/of de naam en
de naam van het kantoor,
het kantooradres en het
telefoonnummer in van uw
advocaat en de advocaat
van uw ex-partner bij de
scheiding.
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H
 uwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden
of scheidingsconvenant⁴

5.1	Zijn er huwelijkse/
partnerschapsvoorwaarden
van toepassing

Ja 			

Nee 		

5.2	Staat daarin een regeling
over pensioenverdeling

Ja 			

Nee 		

5.3 Is er een scheidingsconvenant

Ja 			

Nee 		

5.4	Staat daarin een regeling over
pensioenverdeling

Ja 			

Nee 		

5.6 Notaris (naam)

|

5.7 Naam kantoor

|

5.8 Adres kantoor

|

5.9 Postcode en plaatsnaam
5.10 Telefoon

5.11 Advocaat partner 1 (naam)

|

5.12 Naam kantoor

|

5.13 Adres kantoor

|

5.14 Postcode en plaatsnaam
5.15 Telefoon

5.16 Advocaat partner 2 (naam)

|

5.17 Naam kantoor

|

5.18 Adres kantoor

|

5.19 Postcode en plaatsnaam
5.20 Telefoon
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6		

		

> De standaardverdeling bij

een scheiding is de verdeling
waarbij beide ex-partners de
helft krijgen van het ouderdomspensioen dat
tussen huwelijkssluiting/de
registratie van het
partnerschap en de
scheiding is opgebouwd.

> Er zijn dus huwelijkse of

6.1	Is in de huwelijkse- of
partnerschapvoorwaarden of
in een scheidingsconvenant een
andere verdeling dan de
standaardverdeling afgesproken?

mogelijk bij echtscheiding
of beëindiging van het
geregistreerd partnerschap
en als de pensioenuitvoerder daarmee instemt.
> Conversie betekent dat
bij huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden/
scheidingsconvenant is
afgesproken dat degene die
niet zelf het pensioen heeft
opgebouwd, in plaats van het
recht op uitbetaling van een
deel van het ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen een eigen aanspraak op
ouderdomspensioen krijgt.

> Bij vraag 6.10 vult u de

Ja 			

Nee 		

6.2	Mededeling van andere wijze
van pensioenverdeling
> (alleen beantwoorden als bij 6.1
	
‘ja’ is aangekruist en 6.6 niet van
toepassing is)

partnerschapsvoorwaarden
of een scheidingsconvenant 6.3	In de huwelijkse of
waarin een andere regeling is
partnerschapsvoorwaarden of
afgesproken dan de
het scheidingsconvenant is
standaardverdeling.
afgesproken dat de verdeling van
> Hier vult u de verdeling
het ouderdomspensioen in
van het pensioen in
percentages zal zijn:
percentages in, zoals dat is
afgesproken in de huwelijkse 6.4	Is voor de verdeling van het
of partnerschapsvoorwaarpensioen in huwelijkse of
den of het scheidingspartnerschapsvoorwaarden/
convenant.
scheidingsconvenant een andere
Als er een langere periode is
periode afgesproken dan de
afgesproken dan de
huwelijks- of partnerhuwelijkse- of partnerschapschapsperiode
speriode waarin
pensioen is opgebouwd,
> (Alleen beantwoorden als bij 6.4
moet u dat bij 6.5 invullen.
6.5	
‘ja’ is aangekruist)
	Er is afgesproken dat voor de
verdeling van het pensioen
de periode geldt

> Conversie is alleen

Gegevens verdeling ouderdomspensioen

(alleen beantwoorden indien bij 5.2 en/of 5.4 ‘ ja’ is aangekruist)

																		% partner 1 en
																		% partner 2

Ja 			

Nee 		
Dag

Maand

Jaar

Dag

Maand

Jaar

van
tot

6.6 Verzoek om conversie
> (alleen beantwoorden als bij 6.1
	
‘ja’ is aangekruist en 6.2 t/m 6.5
niet van toepassing is)
6.7 Verzoekt u om conversie

Ja 			

Nee 		

6.8	Is in de huwelijkse of
partnerschapsvoorwaarden of
een scheidingsconvenant
conversie afgesproken

Ja 			

Nee 		

6.9	Is in huwelijkse of
partnerschapsvoorwaarden of
een scheidingsconvenant een
andere verdeling dan de
standaardverdeling afgesproken

Ja 			

Nee 		

6.10	> (Alleen beantwoorden als bij 6.9
‘ja’ is aangekruist)
	In de huwelijkse of
partnerschapsvoorwaarden/
scheidingsconvenant is uitgegaan
van de verdeling in percentages:

verdeling in percentages in
zoals dat is afgesproken in
de huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden of het
scheidingsconvenant. Als
er een langere periode is
6.11	Is voor de verdeling van het
afgesproken dan de
pensioen in de huwelijkse of
huwelijkse- of partnerschappartnerschapsvoorwaarden of
speriode waarin
een scheidingsconvenant een
pensioen is opgebouwd,
langere periode afgesproken
moet u dat bij 6.12 invullen.
dan de huwelijks- of
partnerschapsperiode

6.12	> (Alleen beantwoorden als bij 6.11
‘ja’ is aangekruist)
	Er is afgesproken dat voor de
verdeling van het pensioen de
periode geld

																		% partner 1 en
																		% partner 2

Ja 			

Nee 		
Dag

Maand

Jaar

Dag

Maand

Jaar

van
tot
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Hierbij verklaart (verklaren) ondergetekende(n)
(partner 1)

|

en
(partner 2)

|

Dat het huwelijk is geëindigd door

echtscheiding

dat er sprake is van

scheiding van tafel en bed

dat het geregistreerde
partnerschap is beëindigd
en dat hij/zij het recht op verdeling van ouderdomspensioen geldend wil(len) maken

> Bij latere wijzigingen van

omstandigheden moet u met
name denken aan
hertrouwen met de expartner of verzoenen bij
scheiding van tafel en bed
dan wel opnieuw aangaan
van een geregistreerd
partnerschap met
de ex-partner.

Ondergetekende(n) verklaart (verklaren) het formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Ondergetekende(n) verklaart
(verklaren) ermee bekend te zijn dat latere wijzigingen van omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de aanspraak
van ouderdomspensioen of het recht op uitbetaling, aan de pensioenuitvoerder schriftelijk moeten worden gemeld.
Dag

Jaar

Maand

Jaar

Datum
Handtekening partner 1

> Handtekening van één

van beide ex-partners
is voor de pensioenuitvoerder voldoende om
de verklaring in behandeling te nemen. Alleen als u
mededeling hebt gedaan
van een andere wijze van
pensioenverdeling of als
er sprake is van conversie
zijn de handtekeningen van
beide ex-partners vereist.

Maand

|
Dag

Datum
Handtekening partner 2

7		

|

Met dit formulier moet u de volgende stukken meesturen:

a.	Als het huwelijk of geregistreerd partnerschap in Nederland is gesloten én de echtscheiding of beëindiging ook
in Nederland heeft plaatsgehad:
- een kopie van de huwelijksakte of akte van registratie van het partnerschap
		 (hierop is ook de datum van de echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap vermeld).
b.	Als het huwelijk of geregistreerd partnerschap in Nederland is gesloten, maar de echtscheiding of beëindiging
in het buitenland heeft plaatsgehad:
- een kopie van de huwelijksakte of akte van registratie van het partnerschap;
- een gewaarmerkte kopie van het bewijs van de echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.
c.	Als het huwelijk of geregistreerd partnerschap niet in Nederland is gesloten, maar de echtscheiding of beëindiging van
het geregistreerd partnerschap wél in Nederland heeft plaatsgehad:
-	een kopie van de akte van inschrijving van de echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap in de
registers van de burgerlijke stand in Den Haag.
d.	Als het huwelijk of geregistreerd partnerschap niet in Nederland is gesloten en de echtscheiding of beëindiging van het
geregistreerd partnerschap ook niet in Nederland heeft plaatsgehad:
- een gewaarmerkt bewijs van het huwelijk of geregistreerd partnerschap;
- een gewaarmerkte kopie van het bewijs van de echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.
e.

Als het om een scheiding van tafel en bed gaat:
- indien het om een scheiding van tafel en bed gaat die uitgesproken is op of na 1 juni 2001:
		 een gewaarmerkt uittreksel uit het huwelijksgoederenregister, waaruit de inschrijving van tafel en bed blijkt.
-	indien het om een scheiding van tafel en bed gaat die uitgesproken is vòòr 1 juni 2001:
		een gewaarmerkte kopie van de uitspraak van de rechter (vonnis/beschikking/arrest) over de scheiding van
tafel en bed.
f.	Als er huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden zijn of een scheidingsconvenant is, waarin conversie of een andere
verdeling is afgesproken dan de standaardverdeling van het ouderdomspensioen:
-	een gewaarmerkte kopie van de huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden of een gewaarmerkt uittreksel
daarvan;
- een gewaarmerkte kopie van het scheidingsconvenant of een gewaarmerkt uittreksel daarvan.
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Toelichting
> let op: het formulier moet

u sturen naar de pensioenuitvoerder (het adres dat u
heeft ingevuld bij vraag 1 op
pagina 2)

Scheidingen vanaf 1 mei 1995
(artikelen 2,3 4 en 5 van de wet verevening pensioenrechten bij scheiding)
Het formulier is bedoeld voor de melding van:
-	Een echtscheiding, die op of na 1 mei 1995 is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand
en het feit dat aanspraak wordt gemaakt op verdeling van het ouderdomspensioen.
-	een scheiding van tafel en bed, die op of na 1 mei 1995 definitief is geworden en het feit dat aanspraak
wordt gemaakt op verdeling van het ouderdomspensioen.
-	een beëindiging van het geregistreerd partnerschap.
Wanneer stuurt u het formulier
U moet het formulier zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen twee jaar na de scheiding sturen naar
de pensioenuitvoerder. Door het insturen van het formulier ontstaat voor degene die het pensioen niet heeft
opgebouwd, het rechtstreekse recht op uitbetaling door de pensioenuitvoerder. Formulieren die te laat
worden ontvangen, kunnen niet meer tot uitbetaling door de pensioenuitvoerder leiden en worden dan ook
niet meer in behandeling genomen.
Verdeling pensioen
In de wet is voor scheidingen vanaf 1 mei 1995 een standaardverdeling opgenomen. Deze verdeling komt
erop neer dat de beide ex-partners recht hebben op de helft van het ouderdomspensioen dat tussen huwelijkssluiting en echtscheiding of scheiding van tafel en bed is opgebouwd dan wel de sluiting van het geregistreerd partnerschap en de beëindiging daarvan. Het kan zijn dat in de huwelijkse-of partnerschapsperiode of
in het scheidingsconvenant een andere verdeling dan 50/50 is afgesproken. U kunt ook een langere periode
hebben afgesproken dan de huwelijks- of parnerschapsperiode waarin ouderdomspensioen is opgebouwd.
Tenslotte kunt u in de huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden of in het scheidingsconvenant hebben afgesproken dat degene die niet zelf het pensioen heeft opgebouwd, in plaats van het recht op uitbetaling van
ouderdomspensioen en aanspraak op bijzonder nabestaandenpensioen, een eigen aanspraak op ouderdomspensioen krijgt. Dit wordt conversie genoemd. Conversie is alleen mogelijk bij echtscheiding of beëindiging
van het geregistreerd partnerschap.
Als er meer dan één pensioenuitvoerder is
Als tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap bij meer dan één pensioenuitvoerder pensioen is opgebouwd, moet u bij elke pensioenuitvoerder een formulier indienen. Er kan echter waardeoverdracht hebben
plaatsgevonden. Na waardeoverdracht heeft de pensioenuitvoerder aan wie de waarde is overgedragen de
pensioenaanspraken uit de eerdere deelneming overgenomen. U hebt dan alleen met deze laatste pensioenuitvoerder te maken.
Als beiden pensioenrechten hebben opgebouwd
Als u en uw ex-partner allebei rechten op ouderdomspensioen hebben opgebouwd en als die allebei verdeeld
moeten worden, moet er per opgebouwd pensioen een formulier worden ingediend. Als u allebei ongeveer
evenveel pensioen hebt opgebouwd kunt u ook afzien van de verdeling van de beide pensioenen. Het resultaat is dan immers bij niet-verdeling ongeveer hetzelfde als bij wél-verdeling. Ziet u in zo’n geval af van de
verdeling, dan hoeft u geen formulier op te sturen. U moet zo’n afspraak schriftelijk vastleggen.
Opsturen van het formulier

> Let op: Als u en uw

ex-partner ieder afzonderlijk
een formulier opsturen en
de gegevens die u verstrekt
niet geheel overeenkomen
met de gegevens die uw expartner verstrekt, loopt u het
risico dat de uitbetaling van
een deel van de pensioengelden wordt vertraagd.

U kunt dit formulier samen met uw ex-partner opsturen, maar u kunt het ook alleen doen. Bij een andere
verdeling of conversie moeten u en uw ex-partner allebei het formulier ondertekenen.
Als u bepaalde gegevens niet hebt
Het kan zijn dat u niet alle vragen van het formulier kunt beantwoorden omdat u niet over de gegevens beschikt. Bijvoorbeeld de gegevens over de pensioenuitvoerder/pensioenaanspraak en een aantal gegevens van
uw ex-partner. In het bijbehorende informatieblad kunt u lezen wat u dan kunt doen.
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