U gaat uit elkaar

U gaat uit elkaar. Wat
gebeurt er met uw pensioen?
Het is een moeilijke tijd. U gaat uit elkaar. U haalt veel overhoop en moet veel
beslissingen nemen. Wie gaat waar wonen? Hoe verdeelt u de spullen? Bij wie gaan de
kinderen wonen? Daarnaast moet u afspraken maken over de verdeling van uw pensioen.
U heeft pensioen bij AEGON. Hoe zit het precies met dit pensioen nu u uit elkaar gaat? Uw ex heeft recht op:
	de helft van uw ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd in de tijd dat u en uw ex-partner bij elkaar waren.
	het partnerpensioen dat u heeft opgebouwd.

Waarom moet u hier nu over nadenken?
‘Ik ga nog lang niet met pensioen’, denkt u misschien. ‘Waarom moet ik hier nu over nadenken?’. U bent verplicht uw
scheiding te melden bij uw pensioenuitvoerder. En als u wilt dat wij de pensioenuitkering voor uw ex-partner
rechtstreeks uitbetalen als u met pensioen gaat, moet u dat binnen twee jaar na uw scheiding aanvragen. Hoe u dat
doet leest u op pagina 3.

Heeft u vragen?
Of wilt u meer weten over uw persoonlijke situatie? Bel uw adviseur of ons gerust. U bereikt ons van maandag tot en
met vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Ons telefoonnummer is (070) 344 4999. We helpen u graag!

Leeswijzer
Wat moet u weten over uw pensioen als u uit elkaar gaat? De belangrijkste dingen leest u in deze brochure. U leest
hoe u uw pensioen moet of mag verdelen. Op pagina 3 leest u hoe u dat doet.

Wat is een scheiding?
We spreken in deze brochure over ‘uit elkaar gaan’ en ‘scheiden’. Wat bedoelen we hiermee en welke gevolgen heeft
dit voor uw pensioen?
	U bent getrouwd en gaat scheiden
Dit heeft gevolgen voor het ouderdoms- en partnerpensioen.
	U beëindigt uw geregistreerd partnerschap
Dit heeft gevolgen voor het ouderdoms- en partnerpensioen.
	U vraagt een scheiding van tafel en bed aan
	Dit heeft gevolgen voor uw ouderdomspensioen. En pas na de officiële scheiding gevolgen voor het partnerpensioen.
	U woont niet meer samen
Dit heeft gevolgen voor het partnerpensioen.

Meer informatie
Meer informatie hierover vindt u op www.rijksoverheid.nl onder ‘familie, jeugd en gezin’.

Welk pensioen of pensioenen verdeelt u?
In principe heeft een scheiding gevolgen voor twee soorten pensioen:

1. Het partnerpensioen dat uw ex krijgt na uw overlijden
Het partnerpensioen dat u heeft opgebouwd tot het moment van scheiding is helemaal voor uw ex-partner. Vanaf deze
datum heet dit pensioen ‘bijzonder partnerpensioen’. Let op: er zijn ook pensioenregelingen waarin geen bijzonder
partnerpensioen voor uw ex-partner is opgenomen.
Tot welke datum bouwt u partnerpensioen op?
Dat doet u tot de datum waarop u officieel bent gescheiden. Deze datum staat ingeschreven in de burgerlijke stand. Een
scheiding van tafel en bed is dus niet voldoende.

2. Het ouderdomspensioen dat u krijgt als u met pensioen gaat
Uw ex-partner heeft recht op een deel van uw ouderdomspensioen. Dit is standaard de helft van het pensioen dat u
heeft opgebouwd tijdens uw huwelijk of partnerschap.

Wat is het verschil tussen alimentatie en pensioen?
Alimentatie is niet wettelijk geregeld. Dit spreekt u af met uw ex of bepaalt de rechter. Of en hoeveel alimentatie u
betaalt of krijgt, hangt af van de financiële situatie van u en uw ex.
De verdeling van pensioen is wel wettelijk geregeld.

Alimentatie en pensioen staan los van elkaar
Andere afspraken over de verdeling
Zoals hiervoor al aangegeven krijgen u en uw ex-partner standaard de helft van het ouderdomspensioen dat is
opgebouwd in de tijd dat u bij elkaar was. En uw ex-partner krijgt het partnerpensioen dat u hebt opgebouwd. U kunt
hierover ook andere afspraken maken.

Kiezen voor andere verdeling
U spreekt een andere verdeling af dan allebei de helft.

Niet verdelen
U kunt er ook voor kiezen om helemaal geen pensioen te verdelen. Bijvoorbeeld als u en uw ex-partner allebei werken
en pensioen opbouwen.

Omzetten naar een eigen pensioen voor uw ex-partner
Uw ex-partner zet dan het deel van uw ouderdomspensioen waar hij of zij recht op heeft plus het partnerpensioen om
naar een zelfstandig ouderdomspensioen.
Dit legt u vast in het echtscheidingsconvenant. U moet dan ook allebei het formulier (zie volgende pagina) tekenen.

U bepaalt zelf hoe u uw pensioen verdeelt.
Liever niets verdelen? Dat kan ook.
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Wat moet u doen?
Wij hebben het volgende formulier van u of uw ex nodig: ‘Mededeling van scheiding in verband met verdeling van
ouderdomspensioen’. U kunt dit formulier aanvragen op www.rijksoverheid.nl. Kijk onder ‘familie/jeugd/gezin’. Met dit
formulier laat u ons weten dat u bent gescheiden. Heeft u met uw ex andere afspraken gemaakt over de verdeling van
het pensioen? Dan moet u het formulier allebei ondertekenen.

Stuur binnen twee jaar het formulier op
Heeft u het formulier helemaal ingevuld? Stuur het dan naar:
AEGON
Postbus 16150
2500 BD Den Haag

Wat gebeurt er na die twee jaar?
Krijgen wij niet binnen twee jaar het formulier van u of uw ex-partner? Dan maken wij op de ingangsdatum van uw
pensioen de totale pensioenuitkering naar u over. Uw ex-partner kan dan zijn of haar deel van het pensioen bij u
opeisen. Na uw overlijden keren wij het bijzonder partnerpensioen altijd rechtstreeks uit aan uw ex-partner. Hier hoeft u
niets voor te doen.

Heeft u ergens anders ook pensioen opgebouwd?
Misschien heeft u verschillende werkgevers gehad. Dan heeft u waarschijnlijk ook ergens anders pensioen opgebouwd.
U moet iedere pensioenuitvoerder apart laten weten dat u bent gescheiden. Vraag uw vorige werkgevers wie uw
pensioenuitvoerders zijn. Of kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Dat doet u met uw DigiD. Hier ziet u een overzicht
van al het pensioen dat u heeft opgebouwd en bij welke pensioenuitvoerder.

Vraag de Beleggingswijzer aan
Bouwt uw pensioen op met beleggingen? Kijk dan of uw risicoprofiel nog past bij uw persoonlijke situatie. Door de
scheiding kan dit namelijk zijn veranderd. Dit doet u snel en makkelijk met de AEGON Beleggingswijzer Pensioen.
U kunt de wijzer bij ons opvragen. Daarvoor belt u met (070) 344 49 99. Dat kan op maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 17.30 uur.

En wat doet AEGON?
Nadat wij het formulier hebben ontvangen, bevestigen wij per brief de afspraken. Aan u en aan uw ex-partner. En
wanneer u met pensioen gaat, betalen wij het pensioen aan u en aan uw ex-partner zoals u met elkaar heeft
afgesproken.
U ontvangt jaarlijks van AEGON informatie over de stand van zaken van uw pensioen.
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Een nieuwe partner
Misschien krijgt u in de toekomst weer een nieuwe partner. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Gevolgen voor uw ouderdomspensioen
Wanneer u in de toekomst met iemand anders trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, heeft dat geen invloed
op de eerdere gemaakte verdeling van het ouderdomspensioen. Dat pensioen is opgebouwd in de tijd dat u met uw
ex-partner samen was. Na een nieuw huwelijk of een geregistreerd partnerschap is het dus niet zo dat uw ex-partner
minder pensioen krijgt.

Gevolgen voor het partnerpensioen
Staat in uw pensioenregeling dat uw partner recht heeft op partnerpensioen? Dan heeft uw nieuwe partner na uw
overlijden vaak ook recht op partnerpensioen, namelijk het partnerpensioen dat u na uw scheiding weer heeft
opgebouwd. Als u een nieuwe partner krijgt, is het verstandig om dit na te vragen bij uw werkgever.
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Let op: Het totaal aan partnerpensioen is altijd gelijk. Heeft u meerdere ex-partners? Dan heeft iedere ex-partner recht
op een deel van het totale partnerpensioen.

We hebben deze brochure met zorg gemaakt. Het kan zijn dat deze brochure niet compleet is. Daarom
kunt u aan de inhoud geen rechten ontlenen. De informatie baseren we op de situatie van mei 2012.

