ik ga scheiden
Wat moet ik doen voor mijn pensioen?

Ik ga scheiden, wat moet ik doen voor mijn pensioen?
Ik ga scheiden. Ik vraag mij af wat ik al dan niet moet of kan regelen voor mijn pensioen en mijn ex-partner.

Wat zijn mijn mogelijkheden?
1.
2.
3.
4.

Ik ga scheiden en regel niets voor mijn pensioen.
Ik ga scheiden en mijn ex-partner wil ook aanspraak maken op een deel van mijn ouderdomspensioen.
Ik ga scheiden en mijn ex-partner wil géén aanspraak maken op een deel van mijn ouderdomspensioen.
Ik ga scheiden en mijn ex-partner wil géén aanspraak maken op een deel van mijn ouderdomspensioen
en ook niet op het bijzonder partnerpensioen.

Wetgeving:
Pensioenwet: Hierin is geregeld dat de ex-partner na scheiding automatisch aanspraak maakt op het bijzonder
partnerpensioen.
Wet verevening pensioenrechten bij scheiding: Hierin is geregeld dat de ex-partner aanspraak kan maken op
een deel van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen.

Wat doet Hagee Stichting?
Standaard procedure Pensioenwet.
Hagee Stichting stuurt na uw scheiding uw ex-partner een opgave van zijn/haar aanspraak op het bijzonder
partnerpensioen. Dit bijzonder partnerpensioen is het volledig opgebouwde partnerpensioen op het moment
van scheiding. Het bijzonder partnerpensioen zal na uw overlijden aan uw ex-partner levenslang worden uitgekeerd. Na het overlijden van uw ex-partner vervalt het bijzonder partnerpensioen. Hagee Stichting stuurt u
een kopie van de brief aan uw ex-partner.

1. Ik ga scheiden en regel niets voor mijn pensioen.
Wat moet ik doen?
Niets, de standaardprocedure wordt uitgevoerd.

Wat doet Hagee Stichting?
Hagee Stichting stuurt uw ex-partner een opgave van zijn/haar aanspraak op het bijzonder partnerpensioen
plus informatie over eventuele verdeling (verevening) van het ouderdomspensioen. Hagee Stichting stuurt
u een kopie van de brief aan uw ex-partner. Na uw overlijden keert Hagee Stichting levenslang het partnerpensioen uit aan uw ex-partner.
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2. Ik ga scheiden en mijn ex-partner wil ook aanspraak maken op een deel van
mijn ouderdomspensioen (verevening).
Wat moet ik doen?
Stuur binnen twee jaar na scheiding het formulier ´Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding´ ingevuld
en ondertekend naar Hagee Stichting. Dit formulier kunt u downloaden van de website van het Ministerie van
Veiligheid en Justitie (www.rijksoverheid.nl). Leg eventuele afwijkende afspraken vast in een scheidingsconvenant en stuur een kopie hiervan naar Hagee Stichting.

Wat doet Hagee Stichting?
Hagee Stichting stuurt uw ex-partner een opgave van zijn/haar aanspraak op een deel van uw ouderdomspensioen. Hagee Stichting stuurt u een kopie van de brief aan uw ex-partner. Vanaf het moment dat u met
pensioen gaat, keert Hagee Stichting het (verevende) deel van uw ouderdomspensioen uit aan uw ex-partner.
Overlijdt u, dan stopt de uitkering van ouderdomspensioen en keert Hagee Stichting het bijzonder partnerpensioen uit aan uw ex-partner. Overlijdt uw ex-partner dan keert Hagee Stichting het deel van het ouderdomspensioen van uw ex-partner weer aan u uit. Het bijzonder partnerpensioen komt dan te vervallen.

Regels binnen wet verevening:
Als het deel van het ouderdomspensioen na verdeling (verevening) lager is dan € 462,88 (2015) dan krijgt
uw ex-partner geen aanspraak op het ouderdomspensioen. U en uw ex-partner kunnen ook voor conversie
kiezen. Dan wordt het verevende ouderdomspensioen plus het bijzonder partnerpensioen omgezet in een
eigen recht op ouderdomspensioen voor uw ex-partner. Dit wordt dan uitgekeerd vanaf zijn/haar pensioendatum, en zal na zijn/haar overlijden niet aan u uitgekeerd worden. Dit moet vastgelegd worden in een
scheidingsconvenant.

3. Ik ga scheiden en mijn ex-partner wil géén aanspraak maken op een deel van
mijn ouderdomspensioen (verevening).
Wat moet ik doen?
Leg in een scheidingsconvenant de afspraak vast dat uw ex-partner geen aanspraak zal maken op een deel
van uw ouderdomspensioen (geen recht op verevening). Stuur een kopie van dit convenant naar Hagee
Stichting.

Wat doet Hagee Stichting?
Hagee Stichting stuurt uw ex-partner alleen een opgave van zijn/haar aanspraak op bijzonder partnerpensioen.
Hagee Stichting stuurt u een kopie van de brief aan uw ex-partner.
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4. Ik ga scheiden en mijn ex-partner wil géén aanspraak maken op een deel van
mijn ouderdomspensioen en ook niet op het bijzonder partnerpensioen.
Wat moet ik doen?
Leg in een scheidingsconvenant de afspraak vast dat uw ex-partner geen aanspraak zal maken op een deel
van uw ouderdomspensioen (wet verevening). Leg tevens in dit scheidingsconvenant expliciet vast dat uw
ex-partner ook geen aanspraak zal maken op het bijzonder partnerpensioen (pensioenwet). Stuur een kopie
hiervan naar Hagee Stichting.

Wat doet Hagee Stichting?
Hagee Stichting stuurt uw ex-partner een bericht ter bevestiging dat hij/zij geen aanspraak kan maken op
het bijzonder partnerpensioen en op een deel van uw ouderdomspensioen. Hagee Stichting stuurt u een
kopie van deze brief.

Ik heb vragen, waar vind ik antwoorden?
Op de website van Hagee Stichting: www.hagee.nl
Bij het Pensioenbureau: Ineke Heuvelman 020 545 03 61
Op de website van de overheid: www.mijnpensioenoverzicht.nl
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