
 

Pagina 1 van 3 
 

Pensioen bij echtscheiding
 
 
Bij echtscheiding moeten er heel veel 
verschillende zaken geregeld en afgestemd 
worden. Eén onderdeel daarvan is het organiseren 
van de pensioenvoorzieningen die beide partners 
hebben opgebouwd. Omdat dit voor veel mensen 
complexe materie is, proberen wij in dit document 
wat handvatten aan te reiken. 
 
Vanuit het ouderwetse kostwinnersmodel (man 
werkt, vrouw zorgt voor huishouden) was bij 
scheiding in een ver verleden een gevolg dat de 
man een volledig pensioen had en de vrouw geen 
pensioen. Inmiddels is bepaald dat dit oneerlijk is, 
omdat de vrouw in dit voorbeeld het 
medemogelijk maakte voor de man om de 
werken. Daarom is nu het uitgangspunt dat 
pensioenvoorzieningen eerlijk moeten worden 
verdeeld. 
 
Verevening ouderdomspensioen 
In eerste instantie is de insteek dat het tijdens de 
huwelijkse periode opgebouwde of gespaarde 
pensioen 50/50 over en weer wordt verdeeld. Dit 
wordt verevening genoemd en is verplicht op 
basis van de Wet verevening pensioenrechten bij 
scheiding (Wet VPS). 
 
In een aantal situaties is deze wet echter niet van 
toepassing: 

- Als verdeling van de pensioenaanspraken 
bij scheiding is uitgesloten in de 
huwelijkse voorwaarden; 

- Als de partners bij het afstemmen van de 
echtscheidingsconvenant anders besluiten 
door gedeeltelijk of volledig van bepaalde 
pensioenaanspraken af te zien. Hierbij kan 
één partner (gedeeltelijk) afzien van het 
pensioen van de andere partner of beide 
partners kunnen (gedeeltelijk) afzien van 
elkaar pensioen. 

 
 
 

Echtscheidingsconvenant 
Tot afwijkende afspraken in het 
echtscheidingsconvenant omtrent pensioen kan 
om verschillende redenen worden besloten. Zoals 
onder andere: 

- Scheelt veel administratieve rompslomp; 
- Pensioenvoorzieningen zijn over en weer 

grofweg vergelijkbaar 
- Voorzieningen voor toekomstige nieuwe 

partner wordt niet aangetast; 
- Verrekenpost ten opzichte van de 

verdeling van de rest van de boedel. 
 
Om hierover een beslissing te kunnen nemen is 
het ten eerste belangrijk om goed inzichtelijk te 
hebben welke pensioenrechten er tijdens de 
huwelijkse periode zijn opgebouwd. Een eerste 
inschatting kan worden gemaakt op basis van een 
overzicht uit mijnpensioenoverzicht.nl, maar voor 
gedetailleerde informatie zal een opgave 
opgevraagd moeten worden bij de betreffende 
pensioenuitvoerders. 
 
Het is belangrijk dat de afspraken omtrent het 
pensioen binnen 2 jaar worden gecommuniceerd 
aan de pensioenuitvoerders. Na deze 2 jaar 
hoeven de pensioenuitvoerders niet meer mee te 
werken aan de verwerking en moeten de ex-
partners dit onderling regelen. 
 
Bijzonder partnerpensioen 
Het partnerpensioen in een pensioenregeling 
zorgt er voor dat bij overlijden van de verzekerde 
er een jaarlijkse uitkering volgt aan de 
achterblijvende partner.  
 
Bij echtscheiding is wettelijk bepaald dat het 
partnerpensioen opgebouwd tot de 
echtscheidingsdatum, dus ook voor het huwelijk, 
volledig toekomt aan de ex-partner. Dit wordt het 
bijzonder partnerpensioen genoemd en wordt 
geregeld vanuit de Pensioenwet. 
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Ook voor dit gedeelte kunnen afwijkende 
afspraken worden gemaakt en worden vastgelegd 
in het echtscheidingsconvenant. Belangrijk is dat 
dit nadrukkelijk wordt benoemd met verwijzing 
naar de Pensioenwet. 
 
Conversie 
De pensioenaanspraken die worden verkregen van 
de ex-partner, blijven in eerste instantie 
afhankelijk van de ex-partner. Zo wordt het 
verkregen ouderdomspensioen pas uitgekeerd als 
de ex-partner het pensioen laat uitkeren en keert 
het bijzonder partnerpensioen uit bij overlijden 
van de ex-partner. Dit leidt soms tot ongewenste 
situaties als de ex-partner bijvoorbeeld het 
pensioen (expres) blijft uitstellen. 
 
Er kan ook gekozen worden om de verkregen 
pensioenaanspraken om te zetten naar een 
persoonlijk recht. Dit heet Conversie. 

 
 
Hierbij wordt zowel het ouderdomspensioen als 
het bijzonder partnerpensioen om gezet in een 
eigen ouderdomspensioen. Voor dat eigen 
ouderdomspensioen kan dan zelf bepaald worden 
wanneer de uitkering ingaat.  
 
Conversie kan worden uitgevoerd als beide 
partners daarmee instemmen in het 
echtscheidingsconvenant en dit binnen 2 jaar 
wordt gemeld bij de pensioenuitvoerders. 
 
Meer informatie?  
Indien u naar aanleiding van dit document nog 
vragen heeft, neemt u dan gerust contact op met 
Bureau Bewust Verzekerd.  
 
Bureau Bewust Verzekerd is te bereiken via             
e-mailadres info@bureaubewustverzekerd.nl of 
via telefoonnummer 023 – 20 50 225.   
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Schema pensioen bij echtscheiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeenschap van Goederen of 

Huwelijkse voorwaarden? 

Gemeenschap van 

Goederen 
Huwelijkse Voorwaarden 

Is pensioen hierin volledig 

uitgesloten? 

Ja Nee 

Doorgeven aan 

pensioenuitvoerders 

Inzichtelijk maken 

pensioenrechten  

Wettelijke verdeling? Afwijkende 

verdeling? 

Wel of geen 

conversie? 

Doorgeven aan 

pensioenuitvoerders 


