1 januari 2022

Ik ga scheiden
Wat betekent dit voor mijn pensioen?
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1 U gaat uit elkaar, maak afspraken over
de verdeling van het pensioen
U moet uw pensioen verdelen
Uit elkaar gaan is een ingrijpende beslissing met veel gevolgen. Ook voor uw pensioen! U moet nadenken en
afspraken maken over de verdeling van het pensioen. Een aantal afspraken is via de wet geregeld, maar u en
uw ex-partner mogen daar van afwijken.

Wettelijke verdeling van het ouderdomspensioen
Was u getrouwd of had u een geregistreerd partnerschap? Dan heeft u volgens de Wet verevening
pensioenrechten, recht op een deel van elkaars pensioen. Uw ex-partner heeft recht op de helft van uw
pensioen dat is opgebouwd in de periode dat u getrouwd of geregistreerde partners was.
In de wet is niets geregeld voor samenwonende partners. U moet zelf afspraken maken over de verdeling
van het ouderdomspensioen.

Tijdslijn: ouderdomspensioen
25 jaar

68 jaar
1

2

3

4

1 datum indiensttreding: start pensioenopbouw
2 datum begin eerste huwelijk
3 datum echtscheiding
4 datum begin tweede huwelijk
Te verdelen ouderdomspensioen is periode 2 tot 3
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Wettelijke verdeling van het partnerpensioen
Uw partner ontvangt partnerpensioen als u overlijdt. De verdeling van het partnerpensioen is in de wet
geregeld. Het partnerpensioen dat is opgebouwd vanaf de datum indiensttreding tot het moment van uit
elkaar gaan, wordt bij uw overlijden aan uw ex-partner uitgekeerd.
Bij het partnerpensioen maakt de wet geen onderscheid tussen trouwen of samenwonen. Dit geldt dus voor
iedereen. Maar ook hier mag u van de wet afwijken. U moet de afspraken wel samen maken en vastleggen.
Tijdslijn: bijzonder partnerpensioen
25 jaar

68 jaar
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1 datum indiensttreding: start pensioenopbouw
2 datum begin eerste huwelijk
3 datum echtscheiding
4 datum begin tweede huwelijk
Partnerpensioen voor uw ex-partner is periode 1 tot 3

Leg de afspraken vast
U heeft nu gelezen welke verdeling wetteling geregeld is. Maar zoals gezegd kunt u ook kiezen voor een
andere verdeling. Welke afspraken u ook maakt, leg ze goed vast. Was u getrouwd of had u een
geregistreerd partnerschap? Leg uw afspraken dan vast in een echtscheidingsconvenant. Woonde u samen?
Dan kunt uw afspraken in een notariële akte vastleggen. Of zet de afspraken zelf op papier en onderteken dit
samen.
Zorg daarbij voor een duidelijk onderscheid tussen uw afspraken over het pensioen voor uzelf en het
partnerpensioen.

Geef de afspraken binnen twee jaar aan ons door
U of uw partner geven de afspraken over de verdeling van het ouderdomspensioen binnen twee jaar na
scheiding aan ons door via het formulier ‘Mededeling van scheiding in verband met verdeling van
ouderdomspensioen’.
U kunt dit formulier downloaden van rijksoverheid.nl of aanvragen via Informatie Rijksoverheid, telefoon
1400. U kunt dit formulier tot vijf jaar na datum echtscheiding naar ons toesturen als u en uw ex-partner
beiden ondertekenen.
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Er gaat iets veranderen in 2022
Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding
Er komt een nieuwe wet over de verdeling van het pensioen. De Wet pensioenverdeling bij scheiding.
Volgens dit wetsvoorstel krijgen ex-partners na de scheiding een eigen aanspraak op het
ouderdomspensioen. Dit heet conversie.

Conversie van uw pensioenrechten
Conversie is een ander woord voor ‘omzetting’. Bij conversie wordt uw pensioen in delen geknipt. U en uw
ex-partner krijgen na de conversie ieder een eigen ouderdomspensioen. Uw ex-partner kan straks zelf
bepalen wat hij of zij met dat deel van het pensioen doet: eerder of later laten ingaan, een hoog-laag
pensioen.
Ook het partnerpensioen, dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, wordt gedeeld.
Deze wijze van verdelen gaat naar verwachting in vanaf 1 juli 2022 en wordt verwerkt als de echtscheiding is
ingeschreven bij de Basisregistratie Personen en/of aan ons is doorgegeven. Andere afspraken zijn mogelijk,
maar deze moet u bij de scheiding maken en vastleggen. Deze afspraken moet u binnen zes maanden aan
ons doorgeven.

Uw ex-partner overlijdt
voor uw pensionering
U overlijdt

U gaat met pensioen

Verevening
U krijgt het volledige
ouderdomspensioen
Uw ex-partner krijgt geen
ouderdomspensioen, wel
het bijzonder
partnerpensioen
Uw ex-partner krijgt
vanaf uw pensioendatum
het verdeelde
ouderdomspensioen

Conversie
U krijgt het afgesplitste ouderdomspensioen
Uw ex-partner krijgt het afgesplitste
ouderdomspensioen en, afhankelijk van uw
gezamenlijke keuze, wel of geen bijzonder
partnerpensioen
Uw ex-partner krijgt het afgesplitste
ouderdomspensioen als uw ex-partner met
pensioen gaat

Disclaimer
Deze brochure is met zorg samengesteld. De inhoud van deze brochure kan wijzigen. 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 railov.nl.
Meer informatie over scheiden kunt u vinden op railov.nl/uit-elkaar-gaan.
Persoonlijke informatie over uw pensioen vindt u op Mijn Rail & OV. U logt in met uw DigiD.
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