
Scheiden of uit elkaar gaan: wat betekent dat voor uw pensioen?

Leest u eerst deze folder voordat u het formulier 'pensioen voor de
ex-partner' invult.

Scheiden of uit elkaar gaan: wat betekent dat voor uw pensioen?
.
U bent gescheiden of uw geregistreerd partnerschap is beëindigd. Dat heeft gevolgen voor het ouderdomspensioen. Ook als u scheidt
van tafel en bed is dat zo. Wij geven de keuzes aan die u hebt bij de verdeling van het ouderdomspensioen. U beslist zelf welke het
best bij u past. Wij geven aan hoe u uw keuze regelt.
.
Keuzes voor u en uw ex-partner:
1. U verdeelt het ouderdomspensioen, in gelijke of ongelijke delen, of u verdeelt het niet;
2. U splitst het pensioen in twee losstaande pensioenen.
.
.

1. Pensioen verdelen
.
Verdelen in twee gelijke delen: ieder de helft
Wettelijk is geregeld dat de ex-partner recht heeft op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens de relatie is opgebouwd.
Formeel blijft het pensioen van degene die het heeft opgebouwd. Pas als die persoon met pensioen gaat, ontvangt de ex-partner zijn
of haar deel. Dit kan voor- of nadelen voor u hebben. Hierna leest u over de andere afspraken die u kunt maken.
.
Verdelen in twee ongelijke delen
U en uw ex-partner kunnen er samen voor kiezen het ouderdomspensioen zo te verdelen dat u niet ieder de helft ontvangt. U verdeelt
het pensioen dan in twee ongelijke delen. Formeel blijft ook dan het pensioen van degene die het heeft opgebouwd. Pas als die
persoon met pensioen gaat, ontvangt de ex-partner zijn of haar deel.
.
Met een ongelijke verdeling moet u beiden akkoord gaan. Er zijn twee manieren waarop u het pensioen in ongelijke delen kunt
verdelen:
.

Pensioen verdelen kan niet altijd
Er geldt een voorwaarde voor het verdelen van pensioen. Het kan alleen als na de verdeling voor
beiden een pensioen overblijft van minimaal € 474,11 bruto per jaar. Wordt het pensioen voor één
van de twee of voor allebei lager, dan kan het pensioen niet verdeeld worden.

.
U gebruikt een andere verdeelsleutel
U bepaalt samen wat u redelijk vindt. U kunt bijvoorbeeld samen besluiten dat u driekwart van het ouderdomspensioen ontvangt en
uw ex-partner een kwart.
.
U neemt een andere periode als uitgangspunt
U kunt samen besluiten niet alleen het ouderdomspensioen te verdelen dat tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap is
opgebouwd, maar ook in de periode daarvoor. Bijvoorbeeld als u vóór uw huwelijk al samenwoonde.
.
.
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 ouderdomspensioen voor de ex-partner.
De ex-partner ontvangt daarna partnerpensioen.
.
.



Wilt u het pensioen niet verdelen?
U en uw ex-partner kunnen er samen voor kiezen het pensioen niet te verdelen. U regelt dat
onderling. U hoeft ons dit niet te laten weten. Nadeel kan zijn dat de afspraken niet door ons worden
vastgelegd. Wij raden u daarom aan dit in een echtscheidingsconvenant of
beëindigingsovereenkomst vast te leggen.

.
Wie betaalt het pensioen uit?
Standaard betaalt Stichting Pensioenfonds Essity straks maandelijks het volledige ouderdomspensioen aan degene die het pensioen
heeft opgebouwd. Diegene betaalt vervolgens het afgesproken deel aan zijn of haar ex-partner. Dit kan nadelen hebben, bijvoorbeeld
voor de belastingen en voor toeslagen van de Belastingdienst.
.
U kunt ervoor kiezen om ons twee betalingen te laten verzorgen. Eén aan degene die het pensioen heeft opgebouwd en één aan de
ex-partner. Voordeel is dat de belasting bij ieder afzonderlijk wordt ingehouden en dat toeslagen van de Belastingdienst juist worden
berekend. Vul binnen twee jaar na het einde van de relatie het formulier 'pensioen voor de ex-partner' in om dit te regelen.
.

2. Pensioen splitsen: twee losstaande pensioenen
.
U kunt regelen dat het ouderdomspensioen van uw ex-partner helemaal los komt te staan van uw pensioen. Kiest u hiervoor en is
Stichting Pensioenfonds Essity 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 meegenomen. Dat heet conversie. Alleen als u scheidt van tafel en bed, kan dit niet.
.
Uw ouderdomspensioen gaat dan in als u 68 jaar wordt. Het ouderdomspensioen voor uw ex-partner gaat in als hij of zij zelf 68 jaar
wordt.
.
.
Wat gebeurt er na overlijden?
Overlijdt u, dan stopt uw pensioen. Het pensioen voor de nog levende ex-partner loopt gewoon door en wordt niet hoger. Uw
ex-partner ontvangt geen partnerpensioen van Stichting Pensioenfonds Essity.
.
.



Wat kiest u?
U verdeelt het pensioen in gelijke delen.
U wilt dat Stichting Pensioenfonds Essity één
bedrag uitbetaalt aan degene die het pensioen
heeft opgebouwd.

Hoe regelt u dit?
U hoeft nu niets te regelen. U kunt bij ons wel
het bedrag opvragen waarop u en uw ex-partner
straks recht hebben. Neem dan contact met ons
op.

U verdeelt het pensioen in ongelijke delen.
U wilt dat Stichting Pensioenfonds Essity één
bedrag uitbetaalt aan degene die het pensioen
heeft opgebouwd.

U hoeft nu niets met ons te regelen. U regelt de
verdeling onderling. U kunt bij ons wel het
bedrag opvragen waarop u en uw ex-partner
straks recht hebben. Neem dan contact met ons
op.

U verdeelt het pensioen in gelijke delen.
U wilt dat Stichting Pensioenfonds Essity aan
ieder van u een bedrag uitbetaalt.

U vult het formulier in. Het is voldoende als één
van u beiden een formulier instuurt. Doet u dit
vóór 15 mei 2020. Daarna kan het niet meer.

Wij informeren u vervolgens over het bedrag
waarop u en uw ex-partner straks recht hebben.

U verdeelt het pensioen in ongelijke delen.
U wilt dat Stichting Pensioenfonds Essity aan
ieder van u een bedrag uitbetaalt.

U vult het formulier in en u tekent het beiden.
Doet u dit vóór 15 mei 2020. Daarna kan het niet
meer. U stuurt een kopie van het
echtscheidingsconvenant of de
beëindigingsovereenkomst van uw geregistreerd
partnerschap mee, waarin de verdeling is
vastgelegd.
Het echtscheidingsconvenant of de
beëindigingsovereenkomst laat u opstellen door
een notaris of advocaat. Wij informeren u
vervolgens over het bedrag waarop u en uw
ex-partner straks recht hebben.

U verdeelt het pensioen niet. U hoeft met ons niets te regelen. Wij raden u
wel aan om uw afspraken in het
echtscheidingsconvenant of de
beëindigingsovereenkomst vast te leggen.

U splitst het pensioen in twee losstaande
pensioenen.

U vult het formulier in en u tekent dit beiden.
Doet u dit vóór 15 mei 2020. Daarna kan het niet
meer. U stuurt een kopie van het
echtscheidingsconvenant of de
beëindigingsovereenkomst van uw geregistreerd
partnerschap mee, waarin de splitsing van het
pensioen is vastgelegd.

Samenvatting

Het echtscheidingsconvenant of de
beëindigingsovereenkomst laat u opstellen door
een notaris of advocaat. Wij informeren u
vervolgens over het bedrag waarop u en uw
ex-partner straks recht hebben.
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