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Verklaring einde samenwonen 

Uw persoonsgegevens 
Naam    ________________________________________ 

Adres    ________________________________________ 

    ________________________________________ 

    ________________________________________ 

(Mobiel) telefoonnummer  ________________________________________ 

Geboortedatum   ________________________________________ 

Uw klantnummer  ________________________________________ 

Persoonsgegevens van uw (ex-)partner 
Naam    ________________________________________ 

Geboortedatum   ________________________________________ 

Geslacht   man / vrouw 

Reden einde samenwonen  

☐ Einde relatie per datum* ________________________________________  

☐ Verhuizing naar een verpleeghuis of verzorgingshuis om medische redenen of 

vanwege ouderdom.  

* Wordt het formulier alleen door u ondertekend? Dan beëindigen we het 

partnerschap op de dag waarop u en uw (ex-)partner niet meer op hetzelfde 

adres wonen. Dit controleren wij via de Basisregistratie Personen.  

 

Heeft u met uw ex-partner afspraken gemaakt over de verdeling van het 

ouderdomspensioen? Lees dan de toelichting. Meer informatie vindt u op 

railov.nl. Daar vindt u ook het pensioenreglement. 

Ondertekening  

Hierbij verklaren bovengenoemde partijen dat het partnerschap is beëindigd of 

dat opname in een verpleeg- of verzorgingshuis heeft plaatsgevonden.  
 

Plaats: _______________________________ Datum: ____________________ 

 

Handtekening:    ________________________________________ 

 

Handtekening (ex-)partner:  ________________________________________ 

Pensioenfonds 

Rail & Openbaar Vervoer 

Postbus 2030 

3500 GA Utrecht 

 

Arthur van Schendelstraat 850 

3511 ML Utrecht 

 

E pensioenen@spfbeheer.nl 

W railov.nl 
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Toelichting  
In deze toelichting leest u wat u moet u doen als u uw partnerschap beëindigd 

heeft en uw pensioen wilt delen met uw ex-partner.  

 

Uw partnerpensioen verdelen wij automatisch. Hierover ontvangt u nog een brief 

van ons. U kunt de verdeling dan nog terugdraaien als u dat wilt.  

Uw ouderdomspensioen verdelen wij niet automatisch. Dit moet u bij ons 

aanvragen. Hieronder leest u hoe u dat doet. 

Heeft u afspraken gemaakt over de verdeling van uw ouderdomspensioen?  

Heeft u samengewoond en was uw ex-partner erkend door Pensioenfonds Rail & 

Openbaar Vervoer? En heeft u afspraken gemaakt met uw ex-partner over de 

verdeling van het ouderdomspensioen? Dan werkt Pensioenfonds Rail & 

Openbaar Vervoer mee aan pensioenverevening zoals vastgelegd in de Wet 

verevening pensioenrechten bij scheiding (VPS).  

 

Bij uw pensionering ontvangt uw ex-partner dan het afgesproken deel van het 

ouderdomspensioen dat tijdens het erkende partnerschap is opgebouwd. De 

verevening van het ouderdomspensioen blijft van toepassing zolang u beiden 

leeft. Als uw ex-partner overlijdt, dan ontvangt u weer het volledige 

ouderdomspensioen. Als u overlijdt, stopt de uitbetaling van het 

ouderdomspensioen aan uw ex-partner ook. Er kan dan recht zijn op een 

bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner.  

Geef uw afspraken over de verdeling van uw ouderdomspensioen aan ons door 

Met het formulier ‘Mededelingsformulier in verband met verdeling van 

ouderdomspensioen bij scheiding’ geeft u uw afspraken over de verdeling van uw 

ouderdomspensioen aan ons door. Dit formulier vindt u op rijksoverheid.nl.  

 

U kunt het formulier tot 2 jaar na de echtscheidingsdatum indienen. Daarna 

werken wij niet meer mee aan de verdeling van uw ouderdomspensioen. Hierop 

geldt een uitzondering. Wij werken ook mee aan de verdeling van uw pensioen als 

het formulier door beiden is ondertekend en binnen 5 jaar na de scheiding is 

ingediend. 

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? 

Kijk dan op railov.nl. Daar vindt u ook het pensioenreglement. 

Of laat u adviseren door een deskundige, bijvoorbeeld door een advocaat of een 

scheidingsmakelaar. 

 

Scan het ondertekende formulier in en stuur het per e-mail naar 

pensioenen@spfbeheer.nl, of stuur het formulier per post naar ons op. 


