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Uit elkaar
Als u uit elkaar gaat, komt er veel op u af. Pensioen is dan niet
het eerste waaraan u denkt. Uit elkaar gaan heeft zeker gevolgen
voor uw pensioen. Het is belangrijk om daarbij stil te staan.
In deze brochure zetten we alle informatie voor u op een rij.

Kijk voor meer informatie
op stippensioen.nl
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Ouderdomspensioen:
rechten en plichten
Gaat u scheiden? Of komt er een eind aan uw geregistreerd
partnerschap? Dan heeft u recht op de helft van het
ouderdomspensioen van uw ex-partner. En andersom.
We noemen dit pensioenverevening. Bent u niet getrouwd?
Of heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft uw
ex-partner geen recht op een deel van uw pensioen.

Maakt het uit hoe lang we bij elkaar waren?
Bent u lang getrouwd geweest? Of heeft u lang een
geregistreerd partnerschap gehad? Dan krijgt u meer
ouderdomspensioen dan partners die kort bij elkaar
waren. Het gaat namelijk om het pensioen dat is
opgebouwd in de periode dat u bij elkaar was.
U heeft geen recht op het pensioen over de
periode daarvoor. Of de periode na de
scheiding.
Waar heb ik recht op bij
een klein pensioen?
Wij maken uitzonderingen voor kleine
pensioenen. De wet bepaalt dat wij
ouderdomspensioen alleen verdelen als
het boven de afkoopgrens valt. Is het
pensioen voor uw ex-partner of voor u
minder dan € 426,70 na verdeling?
Dan verdeelt StiPP het pensioen
niet.
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Mag ik de verdeling van het pensioen
aanpassen?
Standaard heeft u allebei recht op de helft van het
pensioen van de ander. Maar u mag samen een andere
verdeling afspreken. Bijvoorbeeld als uw partner minder
is gaan werken om voor de kinderen te zorgen. Dan heeft
hij of zij minder pensioen opgebouwd. Afspraken over
uw pensioen moet u in uw huwelijkse voorwaarden, uw
partnerschapvoorwaarden of echtscheidingsconvenant
laten zetten.

Standaard heeft u allebei recht
op de helft van het pensioen van
de ander. Maar u mag samen
een andere verdeling afspreken.
Conversie van pensioen
Het deel van uw ouderdomspensioen waar uw
ex-partner recht op heeft, kan worden omgezet in een
zelfstandig pensioen. Dat heet conversie. Bij conversie
deelt u uw ouderdomspensioen met uw ex-partner, maar
op een bijzondere manier. Uw ex-partner kan dan zelf
bepalen wanneer zijn of haar pensioen ingaat. U heeft
dan geen recht meer op het deel van het pensioen dat
uw ex-partner krijgt. Het afspreken van conversie heeft
voor- en nadelen. Een voordeel is dat uw ex-partner
een eigen pensioen heeft. Hij of zij is dus niet meer van
u afhankelijk. Een nadeel is dat u een gedeelte van uw
pensioen echt kwijt bent. Overlijdt uw ex-partner? Na
conversie krijgt u zijn of haar gedeelte van uw pensioen
niet meer terug.

Een voorbeeld
Hans is op 1 juli 2008 getrouwd met Karin.
Op 1 april 2011 gaan zij scheiden. Karin bouwt een
pensioen op in een andere bedrijfstak. Hans werkt
sinds 2002 als gedetacheerde.
Hij bouwt dus pensioen op via StiPP.
Tussen 1 juli 2008 en 1 april 2011 bouwt Hans
€ 2.600 aan pensioenkapitaal op bij StiPP.
Karin heeft in die periode € 600 aan pensioenkapitaal opgebouwd.
Hans heeft recht op de helft van het pensioen
van Karin dat tijdens het huwelijk is opgebouwd.
Dit is € 300. Karin heeft recht op de helft van het
pensioenkapitaal van Hans dat tijdens het huwelijk is
opgebouwd. Dit is € 1.300.
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Wat te doen bij
een scheiding?
STAP 1:
Ga na bij welke pensioenregeling u en
uw ex-partner pensioen hebben opgebouwd.

STAP 2:
Beslis hoe u het ouderdomspensioen verdeelt.

OPTIE 1: U verdeelt het
ouderdomspensioen
niet. U zorgt allebei
voor uw eigen
pensioen.

OPTIE 2: U verdeelt
het ouderdomspensioen
volgens de standaardverdeling. Ieder heeft
recht op de helft van het
opgebouwde pensioen.

OPTIE 3: U verdeelt het
ouderdomspensioen
wel, maar volgens uw
eigen afspraken.

OPTIE 4: U spreekt
conversie af. Een deel
van uw pensioen zet
het pensioenfonds
om in een zelfstandig
pensioen voor uw ex–
partner.

STAP 3: U hoeft niets
te doen.

STAP 3: Vul het
formulier in en geef dit
binnen twee jaar door
aan de pensioenfondsen
waar u pensioen heeft
opgebouwd. U hoeft
niet allebei dit formulier
te tekenen.

STAP 3: Vul samen
het formulier in en
geef dit binnen twee
jaar door aan uw
pensioenfonds. U moet
dit formulier allebei
ondertekenen. Stuur
altijd een kopie mee van
de voorwaarden of het
scheidingsconvenant.

STAP 3: Vul samen
het formulier in en
geef dit binnen twee
jaar door aan uw
pensioenfonds. U moet
dit formulier allebei
ondertekenen. Stuur
altijd een kopie mee van
de voorwaarden of het
scheidingsconvenant.

Hoe vraag ik een verdeling van het ouderdoms
pensioen bij scheiding aan?
Stuur het formulier ‘Mededeling van scheiding in verband met de verdeling van ouderdomspensioen’
ingevuld op naar StiPP. Dit formulier vindt u op onze website, bij uw advocaat, notaris of via rijksoverheid.nl.
Heeft u bij meerdere pensioenfondsen pensioen opgebouwd? Stuur dan ook een formulier naar deze fondsen toe.
Bent u het formulier vergeten?
Als u vergeet het formulier op tijd in te sturen, dan hoeft het pensioenfonds niet mee te werken
aan de verdeling van het ouderdomspensioen.
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Partnerpensioen:
rechten en plichten
Naast ouderdomspensioen heeft uit elkaar gaan gevolgen voor het
nabestaandenpensioen. Bijzonder partnerpensioen is een pensioen
dat de ex-partner krijgt na overlijden van degene die het pensioen
heeft opgebouwd. Uw ex-partner heeft recht op het volledige
partnerpensioen dat u opbouwt tot het moment dat u officieel uit
elkaar gaat.

Waar heb ik recht op?
Bij StiPP bouwt u geen apart partnerpensioen op.
Wat betekent dit? Dat leggen we hieronder uit:
•	In de pensioenregeling van StiPP bouwt u een
pensioenkapitaal op.
•	Dit pensioen krijgt u vanaf 67 jaar elke maand
uitgekeerd.
•	Komt u te overlijden? Dan gebruikt StiPP het
opgebouwde kapitaal om een partnerpensioen
uit te keren.
Bijzonder partnerpensioen
Gaat u uit elkaar? Dan bepalen wij hoeveel
beleggingskapitaal beschikbaar is voor bijzonder
partnerpensioen. Uw ex-partner heeft hier recht op.
Als u overlijdt, komt het beleggingskapitaal beschikbaar
voor een uitkering voor uw ex-partner. De hoogte van
dit kapitaal is afhankelijk van het moment van overlijden.
Uw ex-partner kan met dit kapitaal een uitkering
aankopen.

Een voorbeeld
Victor is sinds 1 januari 2008 getrouwd met Andrea.
Op 1 januari 2011 gaan zij scheiden.
Victor werkt sinds 1 januari 2006 als uitzendkracht.
Hij bouwt via StiPP pensioen op. Tussen 1 januari
2006 en 1 januari 2011 heeft Victor € 6.000 aan
pensioenkapitaal opgebouwd bij StiPP.
Het pensioenfonds onderzoekt hoe hoog het
partnerpensioen zou zijn als Victor direct na de
scheiding zal komen te overlijden. Vervolgens
onderzoekt het fonds welk bedrag nodig is om
dit partnerpensioen uit te keren. Victor en Andrea
ontvangen vervolgens een bericht met een indicatie
van de hoogte van het bijzonder partnerpensioen.
Die bedraagt € 460 bruto per jaar. Als Victor komt te
overlijden, berekent StiPP exact op welk bijzonder
partnerpensioen Andrea recht heeft.

Bent u al met pensioen en gaat u uit elkaar?
Dan is het belangrijk te weten of u vanaf uw pensioendatum een nabestaandenpensioen heeft meeverzekerd.
In dat geval heeft uw ex-partner namelijk recht op een
bijzonder partnerpensioen. Is dit niet zo? Dan heeft uw
ex-partner geen recht op een bijzonder partnerpensioen.

6

Wat gebeurt er als
ik of de ander komt
te overlijden?
•	Komt uw ex-partner eerder dan uzelf te overlijden?
Dan krijgt u afhankelijk van de gekozen opties
1 tot en met 4 op pagina 5 (een deel van) het
pensioenkapitaal weer terug. Bij optie 4 (conversie) is
dit echter nooit het geval.
•	Komt u zelf te overlijden? Dan stopt het
ouderdomspensioen. Uw ex-partner krijgt hier dan
ook geen deel meer van.

•	Heeft uw ex-partner recht op een bijzonder partner
pensioen? Dan keert StiPP dit pensioen uit.
•	Spreekt u een conversie af van uw pensioen met
uw ex-partner? Dan vormen een deel van uw
ouderdomspensioen en eventueel het bijzonder
partnerpensioen samen een eigen pensioen voor
uw ex-partner.

Heeft uw ex-partner recht op
een bijzonder partnerpensioen?
Dan keert StiPP dit bedrag
direct uit.
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Wat u verder nog moet
weten
Gaat u uit elkaar? En woont u in Nederland? Dan krijgt StiPP
automatisch bericht van uw gemeente (de Gemeentelijke Basis
Administratie). Dit geldt als u getrouwd was of een geregistreerd
partnerschap had. Wij regelen dan het bijzonder partnerpensioen.
U hoeft hiervoor zelf niets te doen.
Neem contact op met het pensioenfonds
Wilt u een verdeling van uw ouderdomspensioen?
Dan moet u dit bij StiPP melden. Op pagina 5 ziet u
welke verdelingen mogelijk zijn.
Bent u deelnemer aan de Plusregeling en woonde u
samen met een samenlevingscontract? Neem dan
als u uit elkaar gaat, altijd zelf contact op met het
pensioenfonds. Ook als u niet goed ingeschreven staat bij
de gemeente, vragen we u contact op te nemen met het
pensioenfonds.

Heeft u een klacht? Laat dit dan snel aan ons weten. U
kunt hiervoor gebruikmaken van het contactformulier op
stippensioen.nl
Is uw klacht niet naar tevredenheid opgelost dan kunt
u terecht bij de Ombudsman Pensioenen in Den Haag.
Meer informatie over de klachtenregeling vindt u op
stippensioen.nl

Meer informatie
Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten
Postbus 299
3700 AG Zeist
stippensioen.nl

18-9627 februari 2018

Kijk voor meer informatie ook eens op uw persoonlijke
omgeving Mijn StiPP Pensioen.

Colofon:
Uit elkaar
Januari 2018
Tekst: Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten
Vormgeving: (c) Vormplan Design, Amsterdam

Deze brochure is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. Wij zijn uitgegaan van de bij ons bekende gegevens en uw pensioenreglement.
Het pensioenreglement is uiteindelijk bepalend. U kunt het pensioenreglement downloaden via stippensioen.nl.
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