
Scheiden of uit elkaar 
gaan en de gevolgen 
voor je pensioen

Lees deze folder  
voordat je het formulier  
‘Pensioen voor ex- 

partner’ invult.



Keuzes voor jou en je ex-partner: 

   Je verdeelt het ouderdomspensioen in gelijke of ongelijke delen.

   Je splitst het ouderdomspensioenpensioen in twee losstaande pensioenen.

   Je verdeelt het ouderdomspensioen niet.

De gevolgen die jullie keuze heeft voor je pensioen, vind je in jouw pensioenoverzicht.

Je bent gescheiden of je geregistreerd partnerschap is beëindigd. Dat heeft gevolgen 
voor het ouderdomspensioen. NN CDC Pensioenfonds geeft jou en je ex-partner een 
aantal keuzes bij de verdeling van het ouderdomspensioen. Je bepaalt zelf wat in jullie 
situatie het beste past. Wij geven aan hoe je jullie keuze regelt. De gevolgen van een 
scheiding voor je pensioen zijn wettelijk geregeld (Wet Verevening pensioenrechten bij 
scheiding). Wat niet wil zeggen dat je zelf geen invloed kunt uitoefenen. Als jij en je ex-
partner dat willen, is er een aantal mogelijkheden. Laat je daarover adviseren door een 
adviseur. Met deze folder geven we je belangrijke wettelijke informatie.

Eerlijk delen, ieder de helft 

Jij en je ex-partner hebben na de scheiding beiden recht op de helft van het ouder-
domspensioen dat tijdens jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap bij NN CDC 
Pensioenfonds is opgebouwd. Dat heet verevening en is wettelijk zo geregeld. Formeel 
blijft het pensioen van degene die het heeft opgebouwd. Pas als degene die het  
pensioen heeft opgebouwd met pensioen gaat, ontvangt de ex-partner zijn of haar deel. 
Ook als de ex-partner nog werkt. 
 
Wat moet je doen? 
 
Standaard betaalt NN CDC Pensioenfonds het volledige ouderdomspensioen aan  
degene die het pensioen heeft opgebouwd. Diegene betaalt vervolgens het af- 
gesproken deel aan zijn of haar ex-partner. 
 
Wil je dit niet, vul dan het formulier in. Wij kunnen dan twee betalingen verzorgen.  
Eén aan degene die het pensioen heeft opgebouwd en één aan de ex-partner. Het is 
voldoende als een van beiden een formulier instuurt. Dit kan alleen binnen twee jaar  
na het beëindigen van de relatie. Vervolgens informeren wij jullie beiden over het  
bedrag waarop de ex-partner straks recht heeft.

Einde relatie en je pensioen

Pensioen verdelen

Let op!

Ben je te laat met het indienen 
van het formulier, dan mogen wij 
alleen nog rechtstreeks betalen 
aan degene die het pensioen heeft 
opgebouw.



Verdelen in twee ongelijke delen

Jij en je ex-partner kunnen samen kiezen voor een andere verdeling van het  
ouderdomspensioen. Jullie verdelen het dan in twee ongelijke delen. Formeel blijft het  
pensioen van degene die het heeft opgebouwd. Pas als hij of zij met pensioen gaat,  
-ontvangt de ex-partner zijn of haar deel. Ook als de ex-partner nog werkt.

Beide ex-partners moeten akkoord gaan met een ongelijke verdeling. Er zijn twee 
manieren waarop je het pensioen in ongelijke delen kunt verdelen:

   Je gebruikt een andere verdeelsleutel: jullie bepalen samen wat redelijk is. 

    Je neemt een andere periode als uitgangspunt: jullie besluiten niet alleen het  
ouderdomspensioen te verdelen dat tijdens jullie huwelijk of geregistreerd  
partnerschap is opgebouwd, maar ook in de periode daarvoor. 

Wat moet je doen? 
 
Standaard betaalt NN CDC Pensioenfonds het volledige ouderdomspensioen aan 
degene die het pensioen heeft opgebouwd. Diegene betaalt vervolgens het  
afgesproken deel aan zijn of haar ex-partner. 

Wil je dit niet, vul dan het formulier in en onderteken het beiden. Wij kunnen dan  
twee betalingen verzorgen. Eén aan degene die het pensioen heeft opgebouwd en  
één aan de ex-partner. Dit kan alleen binnen twee jaar na het beëindigen van de  
relatie. Daarna mogen wij alleen nog rechtstreeks betalen aan degene die het  
pensioen heeft opgebouwd.

Je stuurt een kopie van het echtscheidingsconvenant of de beëindigingsovereenkomst 
van jullie geregistreerd partnerschap mee, waarin de verdeling is vastgelegd.  
Het echtscheidingsconvenant of de beëindigingsovereenkomst laat je opstellen door 
een notaris of advocaat. Vervolgens informeren wij jullie beiden over het bedrag waarop 
de ex-partner straks recht heeft.

Pensioen verdelen

Belangrijke informatie

 

Pensioen verdelen kan 

niet altijd 

 
Er geldt een voorwaarde voor 
het verdelen van het ouderdoms-
pensioen. Dat kan alleen als na de 
verdeling het pensioen voor de ex-
partner hoger is dan het wettelijke 
minimum afkoopbedrag. Wordt het 
pensioen voor de ex-partner lager, 
dan kan het pensioen niet verdeeld 
worden.

Wat gebeurt er als je met 

pensioen gaat?
 
Maakt degene die het pensioen 
heeft opgebouwd keuzes, realiseer 
je dan dat dit gevolgen kan 
hebben voor het pensioen van de 
ex-partner. Bovendien kunnen 
er voorwaarden aan verbonden 
zijn. Neem contact op met het 
Pensioenloket als je hier meer over 
wilt weten.

Wat gebeurt er na 

overlijden? 
 
Overlijdt de ex-partner eerst, dan 
is vanaf dat moment het hele 
ouderdomspensioen voor degene 
die het pensioen heeft opgebouwd. 
Vanaf dat moment wordt zijn of 
haar pensioen dus hoger.
Overlijdt degene die het pensioen 
heeft opgebouwd eerst, dan stopt 
vanaf dat moment het ouderdoms-
pensioen voor de ex-partner. 
De ex-partner ontvangt daarna 
bijzonder partnerpensioen.



Pensioen splitsen

Willen jullie het pensioen niet verdelen?

Je kunt regelen dat het ouderdomspensioen van de ex-partner helemaal los komt te 
staan van het pensioen van de deelnemer. Je hebt dan niets meer met elkaar te maken. 
Kies je beiden hiervoor en is NN CDC Pensioenfonds hiermee akkoord, dan doet degene 
die het pensioen heeft opgebouwd, definitief afstand van een deel van het pensioen. De 
ex-partner ontvangt hierdoor een eigen ouderdomspensioen. Het partnerpensioen voor 
de ex-partner wordt hierin dan mee genomen. Dat heet conversie. Alleen als je scheidt 
van tafel en bed, kan dit niet.Jouw ouderdomspensioen gaat dan in als je 67 jaar wordt. 
Het ouderdomspensioen voor je ex-partner gaat in als hij of zij zelf 67 jaar wordt. 
 
Wat moet je doen?  
 
Je vult het formulier ‘Pensioen voor ex-partner’ in en jullie ondertekenen het beiden. 
Doe dit binnen twee jaar na de scheiding. Daarna kan het niet meer.  
 
Je stuurt een kopie van het echtscheidingsconvenant of de beëindigingsovereenkomst 
van jullie geregistreerd partnerschap mee, waarin de verdeling is vastgelegd.  
Het echtscheidingsconvenant of de beëindigings-overeenkomst laat je opstellen door 
een notaris of advocaat. Vervolgens informeren wij jullie beiden over het bedrag waarop 
de ex-partner straks recht heeft. 
 
Wat gebeurt er na overlijden? 
 
Overlijd je, dan stopt je pensioen. Het pensioen voor de nog levende ex-partner  
loopt gewoon door. Je ex-partner ontvangt geen partnerpensioen.

Jij en je ex-partner kunnen er samen voor kiezen het pensioen niet te verdelen. Dat 
regelen jullie onderling en hoeven jullie niet kenbaar te maken bij NN CDC  
Pensioenfonds. Wij raden jullie wel aan dit in de huwelijkse- of partnerschaps- 
voorwaarden of een echtscheidingsconvenant vast te leggen.

Contact

Heb je na het lezen van deze folder nog vragen? Of wil je meer informatie? 
Kijk dan op de website nn.cdcpensioen.nl. Of neem contact met ons op. 
Je kunt ons bellen op 088 – 1162 421 of stuur een e-mail naar  
pensioenloket@nn.cdcpensioen.nl. Als je belt of mailt, houd dan je klantnummer bij 
de hand. Wij kunnen je dan beter van dienst zijn.

Let Op! 

Indien de ex-partner overlijdt dan 
vloeit het afgestane deel van het 
ouderdomspensioen niet terug 
naar het pensioen van degene die 
het pensioen heeft opgebouwd.



Ben je gescheiden of is je geregistreerd partnerschap beëindigd? Met dit 
formulier kun je binnen twee jaar na de scheiding je pensioen verdelen 
in gelijke of ongelijke delen. Vul het formulier in en onderteken het. 
Je kunt het formulier daarna afscheuren en samen met de bewijsstukken 
versturen in de antwoordenvelop naar NN CDC Pensioenfonds.

1. Jouw gegevens

Degene die het pensioen heeft opgebouwd

Geboortedatum ( dag - maand - jaar )

Klantnummer

Burgerservicenummer

Adres

Postcode + woonplaats

2. De gegevens van je ex-partner

Naam

Geboortedatum  ( dag - maand - jaar )

Burgerservicenummer

Adres

Postcode + woonplaats

Pensioen voor ex-partner



3.   Jouw keuzes

Kruis aan wat je wilt bij de verdeling van je pensioen.

3.1 De verdeling van je pensioen

  Ik kies voor gelijke verdeling van het pensioen (ieder de helft). NN CDC Pensioenfonds zal twee betalin-

gen uitvoeren. NN CDC Pensioenfonds betaalt degene die het pensioen heeft opgebouwd zijn of haar 

deel van het pensioen; het fonds betaalt de ex-partner zijn of haar deel van het ouderdomspensioen.

  Wij kiezen voor verdeling in ongelijke delen. Wij willen het pensioen verdelen op basis van onderstaande

percentages.

     

Naam % 

Naam % 

Totaal 100%

  Wij willen het pensioen niet verdelen op basis van de huwelijkse periode of periode van het geregistreerd 

partnerschap, maar over een andere periode, namelijk

Van datum (dag - maand - jaar) tot datum (dag - maand - jaar)

Stuur een kopie mee van de huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden, het echtscheidingsconvenant of de 

beëindigings overeenkomst van jullie geregistreerd partnerschap. Heb je gekozen voor een andere verdeling 

dan de standaardverdeling? Dit dient dan opgenomen te zijn in het betreffende document. NN CDC Pensi-

oenfonds zal twee betalingen uitvoeren. NN CDC Pensioenfonds betaalt degene die het pensioen heeft opge-

bouwd zijn of haar deel van het ouderdomspensioen; het fonds betaalt de ex-partner zijn of haar deel van het 

ouderdomspensioen.

3.2 De splitsing van je pensioen in twee losstaande pensioenen (conversie)

  Wij splitsen het ouderdomspensioen in twee losstaande pensioenen (conversie).

De ex-partner krijgt dan een zelfstandig ouderdomspensioen vanaf zijn / haar 67-jarige leeftijd. 

Het partnerpensioen voor de ex-partner wordt hierin meegenomen.

Onderteken beiden het formulier en stuur het naar ons op. Stuur een kopie mee van het echtscheidingscon-

venant of de beëindigingsovereenkomst van jullie geregistreerd partnerschap. NN CDC Pensioenfonds bekijkt 

of het pensioen gesplitst kan worden.

4. Ondertekening

Datum

Jouw handtekening

De handtekening van je ex-partner

Beide handtekeningen zijn nodig, als je het pensioen in ongelijke delen verdeelt of als je kiest voor conversie.

Stuur altijd een kopie mee van de huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden, het echtscheidingsconvenant of 

de beëindigingsovereenkomst van jullie geregistreerd partnerschap.

Jouw keuzes
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