SAMEN
SAMEN VOOR LATER
PENSIOEN EN SCHEIDEN

“Mijn vrouw en ik gaan scheiden.
Nu zegt zij dat zij een deel van mijn
pensioen krijgt. Dat kan toch niet
zomaar?”
Petra Vos, SPF Beheer:
“Een scheiding heeft ook gevolgen voor
uw pensioen. U kunt daarover afspraken
maken in het scheidingsconvenant en
met het pensioenfonds. Ik vind het
belangrijk mensen in zo’n moeilijke
situatie de juiste informatie en heldere
uitleg te geven.”
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1 SCHEIDEN
Heeft scheiden of uit elkaar gaan
gevolgen voor mijn pensioen?

ONDER BEËINDIGING VAN DE
RELATIE VERSTAAN WIJ:

Ja. Als u uw relatie beëindigt, neemt u niet alleen afscheid

• U heeft door middel van echtscheiding uw huwelijk

van uw partner, maar ook van een deel van uw bezittingen.
U moet bijvoorbeeld uw huis, auto, meubels en spaartegoeden verdelen. Dit geldt ook voor uw pensioen bij Stichting

definitief ontbonden.
• U bent van tafel en bed gescheiden na een rechterlijke
uitspraak of vonnis.

Pensioenfonds Openbaar Vervoer (SPOV). Pensioen bouwt

• U heeft uw geregistreerd partnerschap beëindigd en dit

u volgens de wetgever samen op. Uw ex-partner heeft dus

laten opnemen in de registers van de burgerlijke stand.

recht op een deel van uw pensioen.

• U woont niet meer samen en u beëindigt de erkenning
van uw partner bij SPOV.

Weet SPOV dat wij niet meer samen
zijn?

Om welke pensioenen gaat het?

De gemeente meldt gehuwde of geregistreerde partners die
uit elkaar gaan automatisch af. SPOV is aangesloten bij het

Scheiding heeft gevolgen voor twee soorten pensioen:

administratiesysteem van elke gemeente in Nederland. In de

• Het partnerpensioen dat uw partner ontvangt na uw

volgende situaties geeft u zelf veranderingen door. Doe dit
schriftelijk en zo snel mogelijk.
• Als u heeft samengewoond en uw ex-partner is een door
SPOV ‘erkende partner’.
• Bij een scheiding van tafel en bed.
• Als u in het buitenland woont.

Wanneer is sprake van
partnerschap?
Een gemeenschappelijke huishouding met een ander is niet
voldoende om volgens de pensioenregeling partner van
elkaar te zijn. U bent partner in geval van:
• Een huwelijk
• Een geregistreerd partnerschap
• Een door SPOV erkend samenlevingsverband

overlijden.
• Het ouderdomspensioen dat u ontvangt na uw
pensionering.
Per pensioen leggen wij u uit wat de gevolgen zijn.

BIJZONDER
2 PARTNERPENSIOEN
Wat zijn partnerpensioen en
bijzonder partnerpensioen?
Partnerpensioen is het pensioen dat uw partner ontvangt als
u overlijdt. Bijzonder partnerpensioen is het pensioen dat uw
ex-partner ontvangt als u overlijdt.

Hoe werkt het bijzonder
partnerpensioen?
U bent deelnemer van de pensioenregeling van SPOV, maar
volgens de wet bouwt uw partner het partnerpensioen op.
Het opgebouwde partnerpensioen tot het moment van scheiding komt geheel toe aan uw ex-partner. Vanaf dat moment

Kan ik ook andere afspraken maken
met mijn ex-partner?
Ja. Uw ex-partner kan afstand doen van het recht op bijzonder partnerpensioen. Dit moet u nadrukkelijk regelen in

noemen we dit het ‘bijzonder partnerpensioen’.

het echtscheidingsconvenant of bij notariële akte. U en uw

Het bijzonder partnerpensioen betreft de hele opbouwperiode

vervolgens binnen 2 jaar bij SPOV.

partner moeten beiden hun handtekening zetten. U meldt dit

van het partnerpensioen tot aan de officiële einddatum van
de relatie. De officiële begindatum van de relatie is niet van
belang. Perioden voordat u ging trouwen of samenwonen
tellen ook mee.

Wil uw partner na een scheiding afstand doen van partnerpensioen, maar heeft u dit niet in het echtscheidingsconvenant opgenomen? Stuurt u dan het formulier ‘Afstandsverklaring bijzonder partnerpensioen’ binnen 2 jaar na datum
echtscheiding naar ons op. U vindt dit formulier op onze website.

Gaat het toekennen van bijzonder
partnerpensioen automatisch?
Als wij weten dat u uit elkaar bent, kennen wij het bijzonder
partnerpensioen

automatisch

toe

aan

uw

ex-partner.

Bent u van tafel en bed gescheiden, dan kennen wij nog
geen bijzonder partnerpensioen toe. U bouwt nog steeds
partnerpensioen op totdat het huwelijk of geregistreerd
partnerschap wordt beëindigd.

Wat als ik een nieuwe partner heb?
Een nieuwe partner heeft ook recht op partnerpensioen.
De opbouw daarvoor begint vanaf de officiële datum van
beëindiging van uw eerdere relatie. U blijft dus partnerpensioen opbouwen of u nu wel of geen officiële relatie heeft.
Het totaal aan partnerpensioen blijft altijd gelijk. Heeft u
meerdere ex-partners, dan heeft iedere ex-partner recht op
een deel van het totale partnerpensioen.

3 OUDERDOMSPENSIOEN
Wat is ouderdomspensioen?
U ontvangt ouderdomspensioen als u stopt met werken en
met pensioen gaat.

Wat raak ik aan ouderdomspensioen
kwijt bij een scheiding?
Een echtscheiding heeft gevolgen voor uw ouderdomspensioen. De wet gaat ervan uit dat u en uw partner samen
het pensioen hebben opgebouwd.
Uw ex-partner heeft recht op de helft van het opgebouwde
ouderdomspensioen tijdens uw huwelijk of geregistreerd
partnerschap. Uw ex-partner kan het recht op de helft van
het opgebouwde ouderdomspensioen bij SPOV opeisen.
Dit moet dan wel binnen twee jaar na de scheiding gebeuren. Wij zijn (binnen die twee jaar) verplicht daaraan mee te
werken. Na die twee jaar kan uw ex-partner dit recht bij u
claimen.
Uw partner heeft alleen recht op een deel van uw ouderdomspensioen als er een huwelijk is of een geregistreerd
partnerschap bij de burgerlijke stand. Heeft u samen-gewoond en erkent SPOV uw partner, dan hoeft u uw ouderdomspensioen niet te verdelen. U kunt daar wel zelf afspraken over maken met uw ex-partner.

AFSPRAKEN MET UW EX-PARTNER
OVER HET OUDERDOMSPENSIOEN.
U heeft drie mogelijkheden. Laat u van te voren goed
informeren over de voor- en nadelen.

1. Verdelen: ieder de helft of anders
• U en uw ex-partner ontvangen ieder de helft. Dit is de
standaardverdeling. Uw ex-partner heeft recht op 50% van
het pensioen dat u heeft opgebouwd tijdens de periode
van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap.
• U en uw ex-partner kiezen voor een andere verdeling.
Bijvoorbeeld omdat uw ex-partner ook een eigen pensioen
heeft. Uw ex-partner ontvangt zijn of haar deel als u met
ouderdomspensioen gaat.
In beide gevallen geldt: als u overlijdt stopt het ouderdomspensioen voor u beiden. Als uw ex-partner eerder dan u overlijdt, ontvangt u zijn of haar deel. U heeft dan dus weer uw
volledige ouderdomspensioen.

2. Conversie: splitsen en alle banden
verbreken
U kunt bij SPOV conversie aanvragen. Bij conversie maakt
u afspraken in uw scheidingsconvenant over het ouderdomspensioen en het bijzonder partnerpensioen. Dit wordt
samen een eigen aanspraak op ouderdomspensioen
voor uw ex-partner. Dit komt in de plaats van het recht op
uitbetaling van een deel van uw ouderdomspensioen bij
pensioneren en het bijzonder partnerpensioen bij uw
overlijden. Het pensioen van uw ex-partner staat na
conversie helemaal los van uw pensioen. U raakt hiermee
geheel onafhankelijk van elkaar. Laat u goed informeren over
de gevolgen van conversie voordat u deze keuze maakt.

3. Niet verdelen: omdat het niet hoeft
Verdeling is niet altijd nodig. Bijvoorbeeld als u allebei evenveel pensioen heeft of omdat u de waarde van uw pensioen
in de boedelscheiding verrekent.

Hoe leg ik onze afspraken vast?

Wat doet het pensioenfonds met
onze afspraken?

U legt de afspraken vast in een echtscheidingsconvenant
of in een beëindigingsovereenkomst. In het echtscheidings-

Wij bevestigen de afspraken aan u en uw ex-partner en

convenant moet wel duidelijk zijn welke afspraken u maakt.

leggen deze vast in onze administratie. Wanneer u met

Ook als u afspreekt niets te verdelen moet dit duidelijk

pensioen gaat of overlijdt, betalen wij het pensioen aan

vermeld worden. Bijvoorbeeld met de tekst ‘Partner doet

u en aan uw ex-partner volgens de afspraken. U hoeft het

zowel afstand van het ouderdomspensioen als van het

pensioen niet zelf te verrekenen met uw ex-partner.

bijzonder nabestaandenpensioen/bijzonder partnerpensioen.’

Hoe informeer ik het pensioenfonds?

SCHEIDEN? LAAT U GOED
INFORMEREN!

U óf uw ex-partner geven de afspraken over de verdeling

Een scheiding is een vervelende periode waarin u beslis-

van het ouderdomspensioen binnen twee jaar na de

singen neemt voor de rest van uw leven. U staat misschien

scheiding aan ons door via het formulier ‘Mededeling van

niet meteen stil bij de afspraken die u moet maken voor uw

scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen’.

pensioen. Toch kan het om veel geld gaan, waarvan u later

U kunt dit formulier tot 5 jaar na datum echtscheiding

moet leven. Laat u daarom goed adviseren bijvoorbeeld door

naar ons toesturen als u en uw ex-partner beiden

uw advocaat of een scheidingsmakelaar. Wat krijgt uw ex als

ondertekenen. U kunt dit formulier downloaden vanaf

u met pensioen gaat en wat krijgt u? En wat als u of uw ex

www.rijksoverheid.nl

overlijdt? Maak afspraken die het beste passen bij uw nieuwe

of

aanvragen

via

Informatie

Rijksoverheid, telefoon 1400. Verdeelt u het pensioen niet,
dan hoeft u ons niet te informeren.

situatie.

4 MEER INFORMATIE
Deze brochure is met zorg samengesteld. De inhoud
van deze brochures kan wijzigen. De inhoud van de
oude brochure komt dan te vervallen.

De informatie

in deze brochure is een verkorte en vereenvoudigde
versie van het pensioenreglement. Uiteindelijk is het

pensioenreglement bepalend. U vindt het volledige
pensioenreglement op onze website.

Persoonlijke informatie over uw pensioen vindt u op

MijnSPOV. U vindt MijnSPOV op www.spov.nl en logt in

Wat krijgt u verder van ons?
U ontvangt elk jaar een persoonlijk en uitgebreid pensioenoverzicht. Daarnaast krijgt u tweemaal per jaar SPOV
Nieuws. Hierin staat informatie over de pensioenregeling en
de financiële positie van het pensioenfonds. U ontvangt elk
jaar een publieksversie van het jaarverslag.

met uw DigiD. Voor vragen kunt u ook terecht bij SPF

Zo bereikt u ons

beheert het vermogen van SPOV.

SPF Beheer

Beheer. SPF Beheer voert de pensioenregeling uit en
.

Actuele cijfers
De cijfers in deze brochure zijn die van 1 januari 2020,
tenzij anders aangegeven. Deze cijfers kunnen wijzigen.
Actuele cijfers weten? Kijk dan op de website.

Brochures
SPOV geeft een reeks brochures uit over uw pensioen.
Daarin gaan we dieper in op bepaalde situaties. De volgende
brochures zijn beschikbaar.

Postbus 2030
3500 GA UTRECHT
		 (030) 232 93 99 (van 9.00 tot 17.00 uur)
		 pensioenen@spfbeheer.nl
		 www.spov.nl

Spreekuur: van 10.00 tot 16.00 uur.
Arthur van Schendelstraat 850
3511 ML Utrecht

Klachtencommissie

• Welkom bij SPOV
• Kies uw eigen pensioen

Heeft u een klacht? Laat het ons dan weten. Misschien

• En nu met pensioen

kunnen we het samen oplossen. Komen we er niet uit, dan

• Trouwen of samenwonen

kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van SPF

• Een nieuwe werkgever

Beheer.

• Pensioen en scheiden

SPF Beheer Klachtencommissie

• De SPOV Anw-hiaatverzekering

Antwoordnummer 4353, 3500 VE UTRECHT

• Een nieuwe baan in het OV

		 (030) 232 91 60

• Uit dienst

		 klachten@spfbeheer.nl

• Verstandig beleggen
U kunt deze brochures vinden op onze website of bij ons
bestellen.

Persoonlijke informatie
Voor vragen over de pensioenregeling belt u met (030)
232 93 99. Voor informatie over het verkleinen van een
pensioentekort belt u met:
(030) 232 93 40.

Uitgave: Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer, januari 2020.
Spoorwegpensioenfonds en SPOV gaan samen verder als Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer.
Meer weten? Kijk op www.railov.nl

