
     Waarom dit formulier?
      U bent gescheiden en u en uw ex-partner willen het pensioen dat u bij PFZW heeft opgebouwd verdelen 

volgens een afwijkende verdeling. Dat betekent dat u afwijkt van de standaardverdeling, waarbij u allebei 
recht heeft op 50% van het pensioen dat tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap bij PFZW is 
opgebouwd. De verdeling van het pensioen vindt plaats op basis van de Wet verevening pensioenrechten bij 
scheiding (Wet VPS). Deze wet geldt alleen voor scheidingen vanaf 1 mei 1995.

     Wanneer vult u dit formulier niet in?
      Was u niet getrouwd en had u geen geregistreerd partnerschap? Dan kunt u geen verdeling aanvragen.
      Bent u gescheiden vóór 1 mei 1995? Dan kunt u geen verdeling aanvragen.
       Is uw totale pensioen of het deel voor uw ex-partner lager dan € 594,89 bruto per jaar (2023)? Dan kunt u 

uw pensioen niet verdelen.
       Bouwde u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap geen pensioen op bij PFZW? Dan kunt u geen 

verdeling aanvragen.

     Documenten die nodig zijn
      Naast dit formulier hebben wij ook een kopie van een aantal documenten van u nodig. Daarover leest u 

meer bij vraag 5. Zonder deze documenten kunnen wij dit formulier niet behandelen.

     Let op
      U kunt de verdeling alleen aanvragen als de scheiding, het einde van het geregistreerd partnerschap of de 

scheiding van tafel en bed is ingeschreven.

     Terugsturen
      Stuur dit formulier én alle documenten die in vraag 5 vermeld staan aan PFZW terug. U kunt dit sturen naar: 

Pensioenfonds Zorg en Welzijn
     Postbus 117
     3700 AC Zeist

      Hebben u en uw ex-partner allebei pensioen opgebouwd bij PFZW? En wilt u beide pensioenen verdelen? 
Stuur dan twee formulieren in.

     Achternaam aanpassen bij gemeente
      Wilt u niet meer dat wij de achternaam van uw ex-partner gebruiken in onze brieven en e-mails naar u? Laat 

dan uw achternaam aanpassen bij uw gemeente. Wij krijgen dit automatisch door van uw gemeente en 
passen uw naam aan in onze administratie. U hoeft dat dan niet meer aan ons door te geven. Woont u in het 
buitenland? Dan moet u uw gewijzigde achternaam zelf aan ons doorgeven.
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1	 	 Gegevens	van	degene	van	wie	het	pensioen	verdeeld	wordt

1a		 Uw	klantnummer	bij	PFZW
     (U vindt uw klantnummer op uw pensioenoverzicht)

     

1b		 Uw	persoonsgegevens
      Heer   Mevrouw  Voorletter(s)  Geboortenaam 

     Geboortedatum    Burgerservicenummer  

1c		 Uw	adres
     Straat   Huisnummer 

     Postcode  Woonplaats 

     Land  

1d		 Telefoonnummer	en	e-mailadres
     Op welk telefoonnummer en e-mailadres kan PFZW deze persoon bereiken?

     Telefoon   E-mail 

2	 	 Gegevens	van	degene	die	een	deel	van	het	pensioen	ontvangt

2a		 Persoonsgegevens
      Heer   Mevrouw  Voorletter(s)  Geboortenaam 

     Geboortedatum    Burgerservicenummer  

2b Adres
     Straat   Huisnummer 

     Postcode  Woonplaats 

     Land  

2c		 Telefoonnummer	en	e-mailadres
     Op welk telefoonnummer en e-mailadres kan PFZW deze persoon bereiken?

     Telefoon   E-mail 

3	 	 Gegevens	van	het	huwelijk	of	geregistreerd	partnerschap
     Datum huwelijk/begin geregistreerd partnerschap 

     Datum inschrijving scheiding/einde geregistreerd partnerschap 

     Datum scheiding van tafel en bed  
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4	 	 Verdeling	van	het	pensioen

4a		 Afwijkende	verdelingsperiode
      Wilt u een andere (afwijkende) verdelingsperiode gebruiken dan de standaard verdelingsperiode? Geef dat 

dan hieronder aan.

      Let op! De einddatum van de verdelingsperiode mag niet liggen ná de datum waarop het huwelijk of het 
geregistreerde partnerschap eindigde.

      Ik wil een afwijkende verdelingsperiode, namelijk:

     Begin verdelingsperiode 

     Einde verdelingsperiode 

      Ik wil de standaard verdelingsperiode

4b	 Afwijkend	verdelingspercentage
      Het verdelingspercentage is standaard 50%. Wilt u een afwijkend verdelingspercentage? Geef dat dan 

hieronder aan.

     Let op! Het moeten wel hele getallen zijn, bijvoorbeeld 55% en 45% (geen cijfers achter de komma).

      Ik wil een afwijkend verdelingspercentage, namelijk:

     Naam  Percentage   %

     Naam  Percentage   %

      Ik wil het standaard verdelingspercentage van 50%

4c		 Eigen	pensioen	voor	ex-partner	(conversie)
      PFZW kan het verdeelde pensioen omzetten in een zelfstandig pensioen (bijzonder ouderdomspensioen) 

voor de ex- partner die een deel van het pensioen ontvangt. Dit heet conversie. Als u hiervoor kiest, dan 
staat die keuze vast. Dit betekent dat u deze keuze niet kunt terugdraaien (onherroepelijke keuze).

     Bij een scheiding van tafel en bed is conversie niet mogelijk.

     Wilt u conversie toepassen?
      Ja   Nee

      Let op! Kiest u voor conversie? Dan houdt uw ex-partner recht op bijzonder ouderdomspensioen als u 
overlijdt. Overlijdt uw ex-partner, dan krijgt u dat deel niet meer terug.

      Kiest u niet voor conversie? Dan is dit niet zo. Als u overlijdt, stopt uw pensioen. Ook dat van uw ex-partner. 
Als uw ex-partner overlijdt, gaat het pensioen voor uw ex-partner terug naar u.

5	 	 Documenten	die	u	moet	meesturen
     Stuur een kopie mee van de volgende documenten:
      een kopie van de beschikking van de rechtbank
      een kopie van een aantal pagina’s van het gewaarmerkte echtscheidingsconvenant
       de eerste pagina, met de namen van u en uw ex-partner
       de pagina met de afwijkende afspraak over de verdeling van uw pensioen
        de laatste pagina met de handtekeningen van u, van uw ex-partner, van de advocaat of notaris of het 

stempel van de rechtbank.
      U hoeft dus niet een kopie van uw volledige convenant mee te sturen.
       bij scheiding van tafel en bed: een gewaarmerkte kopie van de inschrijving van de scheiding van tafel en 

bed in het huwelijksgoederenregister van de rechtbank.
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Wat	is	een	gewaarmerkt	document?
      Een gewaarmerkt document is een officieel document met een handtekening of stempel van de advocaat, 

de notaris of een officiële buitenlandse instantie. Het convenant is ook gewaarmerkt als de rechtbank 
het convenant noemt in de echtscheidingsbeschikking. Daar staat dan in: ‘bepaalt dat de inhoud van de 
aangehechte echtscheidingsovereenkomst deel uitmaakt van deze beschikking’, of woorden met dezelfde 
betekenis.

6	 	 Ondertekening
      Heeft u het formulier volledig ingevuld? Onderteken dan het formulier en stuur het naar PFZW. U en uw ex-

partner moeten het formulier allebei ondertekenen.

6a		 Ik	stuur	de	volgende	documenten	mee:
     (graag aankruisen)

       kopieën van de gevraagde pagina’s van het gewaarmerkte echtscheidingsconvenant
      een kopie van de beschikking van de rechtbank

      Zonder gewaarmerkt convenant kunnen wij uw aanvraag niet behandelen.

6b	 Handtekening	van	de	persoon	die	het	pensioen	heeft	opgebouwd	dat	PFZW	verdeelt
     Datum 

     Naam 

     Handtekening

           

6c		 Handtekening	van	de	persoon	die	een	deel	van	het	pensioen	ontvangt
     Datum 

     Naam 

     Handtekening

           

     Terugsturen
     Stuur dit formulier én alle documenten die in vraag 5 staan terug naar:
     Pensioenfonds Zorg en Welzijn
     Postbus 117
     3700 AC Zeist

      Nadat wij uw volledige aanvraag hebben ontvangen, sturen wij u binnen 30 dagen een brief. Op MijnPFZW 
kunt u aangeven hoe u uw post het liefst ontvangt. Ook als u de ex-partner bent en zelf geen pensioen 
opbouwt bij PFZW. Heeft u aangegeven dat u zoveel mogelijk post digitaal wilt ontvangen? Dan krijgt u 
van ons een e-mail dat uw brief over de pensioenverdeling voor u klaar staat op MijnPFZW. Check op uw 
profielpagina of uw voorkeuren én uw e-mailadres juist zijn.
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