
 

In juni las u in deze nieuwsbrief wanneer u wel en wanneer u niet 
iets moet doen voor uw pensioen. Een van die onderwerpen is uit 
elkaar gaan. Daar gingen we kort op in. In deze nieuwsbrief leest 
u daar uitgebreid over. Wat gebeurt er met uw pensioen na 
scheiding  als u pensioen van ons krijgt? Wat moet u doen na 
scheiding? U krijgt antwoorden op deze vragen en meer.  

Belangrijk om te weten voordat u dit artikel leest: Uit elkaar gaan 
maakt uit of u al met pensioen bent of nog niet. Bent u nog niet 
met pensioen? Ga dan naar onze website, kies uw profiel en lees 
de voor u relevante informatie. In dit artikel leest u alles over uit 
elkaar gaan ná pensionering. 

Wat gebeurt er met uw pensioen als u gaat scheiden? 

U heeft op pensioendatum een ouderdomspensioen en mogelijk een 
partnerpensioen gekozen. Het ouderdomspensioen is voor u, zolang u 
leeft. Het partnerpensioen is voor uw partner na uw overlijden. Gaat u uit 
elkaar? Dan gaat het partnerpensioen dat op uw pensioendatum is 
vastgesteld naar uw ex-partner. Indexaties van pensioen na 
pensioendatum horen er ook bij. Daarna heet het bijzonder 
partnerpensioen. Het bijzonder partnerpensioen betalen wij na uw 
overlijden aan uw ex-partner, zolang als hij/zij leeft.  

Als u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had, wordt het 
ouderdomspensioen verdeeld. In principe heeft uw ex-partner recht op de 
helft van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens de relatie. 

Als u samenwonend bent en u gaat uit elkaar, kunt u onder voorwaarden 
ook het ouderdomspensioen verdelen. De voorwaarden zijn dat u een 
notarieel samenlevingscontract heeft waarin is vastgelegd dat het 
ouderdomspensioen wordt verdeeld bij einde samenleving. En dat u 
beiden het formulier ondertekent. Meer over het formulier leest u in de 
volgende alinea. 

Over partnerpensioen en ouderdomspensioen kunt u afwijkende afspraken 
maken. Bijvoorbeeld dat uw ex-partner afstand doet van het bijzonder 
partnerpensioen. U kunt ook samen kiezen voor een andere verdeling dan 
ieder de helft van het ouderdomspensioen. Stuur het formulier en ook het 
echtscheidingsconvenant, als dat er is, naar het pensioenfonds. Of u nu 
kiest voor een 50/50 verdeling of een afwijkende verdeling, laat het ons 
weten. Het formulier heet voluit Mededelingsformulier in verband met 
verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding. U vindt het op de website 
van de rijksoverheid: 



https://www.rijksoverheid.nl/documenten/formulieren/2016/10/26/formul
ier-mededeling-van-scheiding-in-verband-met-verdeling-van-
ouderdomspensioen 

Wat moet u doen na scheiding? 

Wij krijgen de melding van uw scheiding via de Basisregistratie Personen. 
U hoeft de scheiding dus niet zelf te melden. Tenzij uw samenwonen 
eindigt. Dat moet u wel aan ons melden. Nadat de melding bij ons binnen 
is, sturen wij u en uw ex-partner apart een brief over de gevolgen voor uw 
pensioen. Het partnerpensioen wordt meteen afgesplitst. In de brief leest 
u wat u verder kunt doen: 

 Houdt uw ex-partner het bijzonder partnerpensioen of doet hij/zij 
daar afstand van? Als hij/zij afstand doet van het bijzonder 
partnerpensioen, vervalt het aan het pensioenfonds. U krijgt het dus 
niet terug. Niet voor een nieuwe partner en ook niet om het 
ouderdomspensioen te verhogen. 

 Heeft u een echtscheidingsconvenant waar afspraken in staan?  
 Wilt u dat wij een deel van uw ouderdomspensioen rechtstreeks aan 

uw ex-partner betalen? Dan moet u het Mededelingsformulier in 
verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding 
invullen. Wilt u een 50/50 verdeling? Dan hoeft maar een van de 
twee partners dit formulier te ondertekenen. Wilt u een andere 
verdeling? Dan moeten  u en uw ex-partner beiden dit formulier 
ondertekenen. 

Wij vragen u alles rondom uw scheiding en uw pensioen zo snel mogelijk 
te regelen Stel het niet uit, ook al staat uw hoofd er misschien niet naar! 

 

En wat krijgt uw nieuwe partner? 

Als u bent gescheiden na uw pensioendatum en u krijgt een nieuwe 
partner, dan heeft uw nieuwe partner geen recht op partnerpensioen als u 
overlijdt.  

Meer informatie 

U vindt meer informatie over uit elkaar gaan op onze website: 

 Ons blog En uw nieuwe partner dan? (waargebeurd): 
https://www.abnamropensioenfonds.nl/actueel/nieuws/item/en-je-
nieuwe-partner-dan.htm 

 Wat moet ik doen bij….uit elkaar gaan?: 
https://www.abnamropensioenfonds.nl/wat-moet-ik-doen-bij/uit-
elkaar.htm 



 Checklist uit elkaar bij Pensioenregeling: 
https://www.abnamropensioenfonds.nl/service-en-
contact/downloads.htm 

 Vragen en antwoorden over uit elkaar gaan: 
https://www.abnamropensioenfonds.nl/service-en-contact/vraag-
antwoord.htm?filter=uitelkaar 

Kijkt en luister u liever dan dat u leest? Bekijk dan ons webinar Uit elkaar 
terug: https://www.youtube.com/watch?v=KetJYRVDxFM 

Als u vragen heeft, dan helpen wij u graag. U kunt e-mailen naar 
pensioendesk@abnamropensioenfonds.nl of op werkdagen tussen 8.30 
uur en 15.00 uur bellen met 020 – 237 57 77. Een brief sturen kan 
natuurlijk ook. 

 

 


