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1. Uw relatie is voorbij

U en uw partner gaan uit elkaar. In deze brochure leest 
u welke gevolgen dat kan hebben voor uw pensioen. 
Ook leest u wat de mogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld als u 
getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had en 
u wilt uw pensioen verdelen met uw ex-partner. Daar zijn 
verschillende manieren voor.

2. Wat betekent het einde van 
uw relatie voor uw pensioen als u 
getrouwd was of een geregistreerd 
partnerschap had?

2.1 Afspraken maken over uw pensioen
Bij een scheiding en het beëindigen van een geregi-
streerd partnerschap moeten u en uw ex-partner 
afspraken maken over uw pensioen. U en uw ex-partner 
kunnen dan drie dingen doen:
1. uw pensioen verdelen
2. uw pensioen niet verdelen
3. de contante waarde van uw pensioen meenemen in 

de boedelscheiding

2.2 Wat kunt u doen als u uw pensioen wilt 
verdelen?
U kunt uw pensioen verdelen. Dit kan ook als u van 
tafel en bed bent gescheiden. Dit is geregeld in de Wet 
verevening pensioenrechten bij scheiding (wet VPS).
Het verdelen van pensioen geldt voor de volgende 
opgebouwde pensioenen: ouderdomspensioen, 
Flexpensioen en Extrapensioen. Als u uw opgebouwde 
pensioen verdeelt, dan krijgt uw ex-partner daar een 
deel van. Wij betalen dit deel uit aan uw ex-partner.

Ontvangt u al pensioen? Dan gaat dit deel van uw 
pensioen voor uw ex-partner in nadat wij de aanvraag 
hebben ontvangen. Na verdeling van uw pensioen, krijgt 
u zelf dus minder pensioen.

Er zijn drie manieren om het pensioen te verdelen:
1. standaardverdeling: ieder krijgt de helft (50%–50% 

verdeling)
2. afwijkende verdeling: ieder krijgt een afwijkend deel
3. omzetten in ‘een eigen pensioenrecht voor uw ex-

partner’

U kiest voor de standaardverdeling
Kiest u voor de standaardverdeling? Dan krijgt uw 
ex-partner de helft van het pensioen dat u tijdens 
uw huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft 
opgebouwd. Alle afspraken legt u samen vast in een 
echtscheidingsconvenant: het document waarin alle 
gemaakte afspraken staan.
Als u overlijdt, stopt uw pensioen. Ook het deel van uw 
pensioen dat voor uw ex-partner was, vervalt dan. Uw 
ex-partner ontvangt dan mogelijk partnerpensioen. Als 
uw ex-partner overlijdt, gaat het deel van het pensioen 
voor uw ex-partner terug naar u.

U kiest samen voor een afwijkende verdeling
U en uw ex-partner kunnen een andere verdeling 
kiezen. Bijvoorbeeld voor een kleiner of groter deel 
(bijvoorbeeld: 70%–30% verdeling). Of voor een andere 
periode dan de duur van het huwelijk of geregistreerd 
partnerschap. U kunt geen afspraken maken over 
pensioen dat u opbouwt ná de scheidings- of 
beëindigingsdatum. Alle afspraken legt u samen vast in 
een gewaarmerkt convenant: het document waarin alle 
gemaakte afspraken staan.
Als u overlijdt, stopt uw pensioen. Ook het deel van uw 
pensioen dat voor uw ex-partner was, vervalt dan. Uw 
ex-partner ontvangt dan mogelijk partnerpensioen. Als 
uw ex-partner overlijdt, gaat het deel van het pensioen 
voor uw ex-partner terug naar u.



U kiest samen voor een eigen pensioenrecht voor uw 
ex-partner
Het is ook mogelijk om het pensioenrecht van uw ex- 
partner om te zetten in een ‘eigen recht op bijzonder 
ouderdomspensioen’. Dit kan alleen als u bent 
gescheiden of als uw geregistreerd partnerschap is 
beëindigd. Dit heet conversie. Het partnerpensioen 
voor uw ex-partner wordt dan samen met het deel 
van uw pensioen waarop uw ex-partner recht heeft, 
omgezet in een eigen pensioen voor ex-partner. Dit heet 
bijzonder ouderdomspensioen. Uw ex-partner ontvangt 
dit pensioen van PFZW op het moment dat hij of zij met 
pensioen gaat.
Is uw ex-partner op het moment van scheiding of 
beëindiging al ouder dan zijn/haar pensioengerechtigde 
leeftijd? Dan gaat dit pensioen direct in.
Als uw ex-partner overlijdt, krijgt u zijn of haar deel van 
uw pensioen niet terug. Overlijdt u, dan behoudt uw ex-
partner het recht op zijn of haar deel van uw pensioen.

Hoe vraagt u pensioenverdeling aan?
Binnen twee jaar nadat u uit elkaar bent gegaan, 
vraagt u de pensioenverdeling aan bij PFZW. Er is een 
apart formulier voor iedere manier van verdelen. Deze 
formulieren staan op pfzw.nl/formulieren. Hebben u 
en uw ex-partner beiden pensioenrechten bij PFZW 
opgebouwd? Dan stuurt u twee aanvragen voor 
pensioenverdeling op.

2.3 Wat kunt u doen als u uw pensioen niet 
wilt verdelen?
U hóéft het pensioen niet te verdelen. In dat geval krijgt 
u uw volledige pensioen. Uw ex-partner krijgt bij deze 
keuze niets. Deze keuze moet u wel duidelijk vastleggen 
in het echtscheidingsconvenant, het document waarin 
alle afspraken staan die u samen heeft gemaakt. Daarin 
moet staan dat u en uw ex-partner ervoor hebben 
gekozen om het pensioen niet te verdelen.

4

Martine en Pieter, 20 jaar getrouwd
Pieter heeft 25 jaar pensioen opgebouwd bij 

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Martine 

heeft voordat er kinderen kwamen vijf jaar fulltime 

gewerkt en pensioen opgebouwd. Ze besluiten om 

het  pensioen van Pieter te verdelen. De keuze gaat 

uit naar de  afwijkende verdeling. Zij kiezen er samen 

voor dat Martine 30% van zijn pensioen ontvangt 

en Pieter 70% van zijn pensioen zal houden. Zo 

heeft Martine straks naast haar AOW, zolang Pieter 

ouderdoms pensioen krijgt, toch een aanvullend 

inkomen om van te leven.



Als u ervoor kiest om het pensioen niet te verdelen, 
heeft uw partner nog steeds recht op partnerpensioen. 
Wilt u dit niet, dan moet u dit apart vastleggen in het 
echtscheidingsconvenant of regelen via het formulier 
‘Overeenkomst Afstand Bijzonder Partnerpensioen’.

2.4 Wat kunt u doen als u de contante waarde 
van uw pensioen wilt meenemen in de 
boedelscheiding?
U kunt ook de contante waarde van uw opgebouwde 
pensioen meteen bij de boedelscheiding verdelen. Wij 
berekenen dan deze contante waarde voor u. Deze 
waarde krijgt u niet uitgekeerd, maar deze gebruikt 
u bij de boedelscheiding. Gaat u met pensioen, dan 
ontvangt u iedere maand het volledige pensioen van het 
pensioenfonds. Uw ex-partner krijgt dan niets, omdat u 
dit al bij de boedelscheiding heeft geregeld.

3. Wat betekent het einde van 
uw relatie voor uw pensioen als u 
samenwoonde?

Woonde u samen maar was u niet getrouwd en had u 
ook geen geregistreerd partnerschap? Dan is er in de 
wet niets voor u geregeld. U kunt dan samen afspraken 
maken over het verdelen van uw pensioen en deze bij 
de notaris vastleggen. PFZW betaalt in dit geval dus 
geen pensioen aan uw ex-partner. Hier kunt u zelf voor 
zorgen.

4. Wat betekent het einde van uw 
relatie voor uw ouderdomspensioen?

De afspraken die u maakt met uw ex-partner bij een 
scheiding of het beëindigen van een geregistreerd 
partnerschap gelden voor het opgebouwde 
ouderdomspensioen gedurende uw relatie. Daaronder 
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verstaan wij ook het opgebouwde Flexpensioen en 
Extrapensioen. Het pensioen dat u na die periode 
opbouwt is voor u zelf.
Het partnerpensioen dat u na die periode opbouwt is 
bestemd voor de partner waarmee u daarna een relatie 
heeft gekregen. Lees hierover meer in de brochure  
U heeft een nieuwe relatie.

Let op! Bent u man en heeft u pensioen opgebouwd 
vóór 1988? Dan wijzigt de hoogte van uw pensioen als u 
na uw pensionering gaat scheiden of een geregistreerd 
partnerschap beëindigt. Uw pensioen wordt dan hoger.

5. Wat betekent het einde van uw 
relatie voor uw Extrapensioen?

De afspraken die u maakt met uw ex-partner over 
de verdeling van pensioen, gelden ook voor uw 
opgebouwde Extrapensioen gedurende uw relatie.
Door maatregelen van de overheid is het sinds 1 juli 2013 
niet meer mogelijk om Extrapensioen op te bouwen.

6. Wat betekent het einde van uw 
relatie voor uw Flexpensioen?

De afspraken die u maakt met uw ex-partner over 
de verdeling van pensioen, gelden ook voor het 
opgebouwde Flexpensioen gedurende uw relatie.

7. Wat betekent het einde van uw 
relatie voor uw partnerpensioen?

7.1 Uw ex-partner krijgt bijzonder 
partnerpensioen
De scheiding heeft ook gevolgen voor het 
partnerpensioen. Als u overlijdt, kan uw ex-partner 
partnerpensioen krijgen dat u tijdens uw relatie heeft 
opgebouwd. Dit noemen we bijzonder partnerpensioen. 
Wanneer u overlijdt, ontvangt uw ex-partner dit 
partnerpensioen.
Overlijdt uw ex-partner eerder dan u? Dan komt dit deel 
weer terug naar het partnerpensioen voor uw huidige 
partner of toekomstige partner.

7.2 Uw ex-partner doet afstand van het 
bijzonder partnerpensioen
Uw ex-partner kan afstand doen van het bijzonder 
partnerpensioen. Bijvoorbeeld in de huwelijkse 
voorwaarden, in een echtscheidingsconvenant of in 
een andere overeenkomst. U kunt ook gebruikmaken 
van het formulier Overeenkomst afstand bijzonder 
partnerpensioen. U vindt dit formulier op  
pfzw.nl/formulieren.
Ook na uw overlijden kan uw ex-partner afstand doen 
van het bijzonder partnerpensioen. Uw ex-partner moet 
dit dan wel, samen met de partner aan wie hij of zij het 
bijzonder partnerpensioen wil overdragen, regelen bij 
een notaris.
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De informatie in deze brochure is een verkorte en 

vereenvoudigde versie van de informatie uit het 

pensioenreglement. Het pensioenreglement is uiteindelijk 

bepalend.

8. Waar kunt u terecht met vragen?

Wilt u meer informatie over uw pensioen? Stel uw 
vraag op pfzw.nl/info of neem contact op met onze 
klantenservice via (030) 277 55 77. Wij zijn bereikbaar van 
maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur.
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Pensioenfonds Zorg en Welzijn
Noordweg Noord 150
Postbus 117, 3700 AC Zeist
pfzw.nl

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) 
verzekert (oud-)werknemers in de sector zorg 
en welzijn van een goed pensioenpakket. 
Premie inbrengen in combinatie met een 
uitgekiend beleggingsbeleid, maakt het 
mogelijk u dit pakket te bieden tegen een 
zo laag mogelijke prijs. Het bestuur van het 
pensioenfonds bestaat uit onder andere 
werknemers- en werkgeversorganisaties.  
Zij behartigen uw belangen.

Bij PFZW kunt u recht hebben op:
• ouderdomspensioen
• partnerpensioen voor uw partner
• wezenpensioen voor uw kinderen jonger 

dan 21 jaar
• arbeidsongeschiktheidspensioen
• premievrije pensioenopbouw

Wilt u meer informatie over uw pensioen? 
Stel direct uw vraag op pfzw.nl/info  
of bel de Klantenservice tijdens kantooruren 
(030) 277 55 77.


