
Opties afspraken over pensioenen 

 

Voor de pensioenen zijn er 4 opties: 

 

1. Verevenen:  Verevening is de standaardmethode.Dat betekent dat als partijen er samen iet 

uitkomen of niets overeenkomen de pensioenen automatisch verevend worden.  

Het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen wordt over- en weer bij helften 

gedeeld. Op de pensioendatum van de pensioengerechtigde betaalt het pensioenfonds 50% 

aan elk van de gerechtigden. Als de partij die het pensioen heeft opgebouwd overlijdt stopt 

de betaling van het ouderdomspensioen, dus ook aan de vereveningsgerechtigde. Als er 

nabestaanden/partnerpensioen is opgebouwd gaat het pensioenfonds dat uitbetalen aan de 

ex partner. Bij verevening is de pensioendatum van degene die het pensioen heeft 

opgebouwd van belang omdat dán het pensioenfonds het ouderdomspensioen uit gaat 

betalen aan beide partijen. Is degene die het hoogste pensioen heeft veel ouder dan de 

andere partij dan krijgt de vereveningsgerechtigde terwijl hij/zij nog werkt al het pensioen 

zijn zijn/haar ex partner. Ook moet degene die met pensioen is gegaan (en dat dus al deelt) 

nog lang wachten op het deel waar hij/zij recht op heeft van de ex partner. Als er geen 

nabestaanden/partnerpensioen is dan heeft de vereveningsgerechtigde na de dood van 

zijn/haar ex partner geen voorziening voor het wegvallen van het ouderdomspensioen. Wel 

krijgt hij/zij dan het door hem/haar opgebouwde pensioen helemaal uitbetaald omdat er 

geen ex partner meer is die recht heeft op de helft. 

 

2. Conversie: de ouderdomspensioenaanspraken die er tijdens het huwelijk zijn opgebouwd 

worden door de pensioenfondsen nu verdeeld waardoor beide ex partner 50% van de 

tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen krijgen. Ook wordt het recht op 

nabestaanden/partnerpensioen vaak al omgezet in een ouderdomspensioenrecht. Het 

gehele pensioen (bestaande uit 50% eigen pensioen, 50% pensioen van de ex partner en het 

omgezette nabestaandenpensioen van de ex partner) gaat in op de eigen 

ouderdomspensioendatum. Daardoor hoeft de oudste ex partner niet te wachten totdat 

zijn/haar ex partner met pensioen gaat. Indien er geen nabestaandenpensioenvoorziening is 

opgenomen dan kan door conversie de partner met het minste pensioen toch een 

pensioenuitkering behouden bij overlijden van de ex partner. De pensioenfondsen moeten 

uitdrukkelijk en schriftelijk instemmen met conversie. 

 

3. Afkoop: de contante waarde van de tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenaanspraken 

worden berekend en degene met het hoogste pensioen betaalt de andere partij het verschil. 

De afkoop moet worden berekend en omdat pensioen een bruto post is moet altijd rekening 

gehouden worden met de belastinglatentie (de belasting die te zijnder tijd over de 

pensioenuitkering betaald moet worden).  

 

4. Afzien: de aanspraak op verevening conform de Wet Verevening Pensioenrechten bij 

Scheiding is een recht dat alleen bij huwelijks voorwaarden kan worden uitgesloten. Echter 

partijen mogen bij scheiding wel alsnog afzien van verevening (en de andere 3 opties). Dit 

moet dan bij convenant expliciet opgenomen worden. Partijen kunnen ervoor kiezen om wel 

aanspraak te houden op elkaars nabestaandenpensioen. Bijvoorbeeld als er nog (jonge) 

kinderen zijn en het wel wenselijk is dat een achterblijvende ouder een uitkering krijgt na 

overlijden van de andere ouder. 


