Scheiden of
uit elkaar gaan

VERF- EN
DRUKINKTINDUSTRIE

Wat betekent dit
voor uw pensioen?

Vragen?

Bel ons gerust!

En wat moet u doen?

020 541 82 00

Woonde u samen?
Uw gemeente geeft het niet aan ons door als u uit elkaar bent. U geeft daarom
zelf aan ons door dat u niet meer samenwoont. U geeft dit door aan
ks@pensioenfondspgb.nl.
Uw partnerpensioen is voor uw ex-partner
Uw ex-partner krijgt het partnerpensioen dat u opbouwde totdat u uit elkaar
ging. Uw eventuele nieuwe partner krijgt daardoor minder pensioen van ons
als u overlijdt.
Willen u en uw ex-partner dat niet? Dan kan uw ex-partner afstand doen van
het partnerpensioen. U vindt het formulier hiervoor op pensioenfondspgb.nl/
scheiden. Let op: is uw ex-partner niet bij ons aangemeld? Dan krijgt uw expartner geen partnerpensioen als u overlijdt.

Was u getrouwd of had u een geregistreerd partnerschap?
Uw partnerpensioen is voor uw ex-partner
Uw ex-partner krijgt het partnerpensioen dat u opbouwde totdat u uit
elkaar ging. Willen u en uw ex-partner dat niet? Dan kan uw ex-partner
afstand doen van het partnerpensioen. U vindt het formulier hiervoor op
pensioenfondspgb.nl/scheiden.
Let op: uw gemeente geeft aan ons door dat u uit elkaar bent. Woont u in
het buitenland? Dan stuurt u een kopie van de echtscheidingsakte naar ks@
pensioenfondspgb.nl.
Ouderdomspensioen verdelen
De helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens uw huwelijk
of geregistreerd partnerschap, is voor uw ex-partner. Zo staat dat in de wet.
U kunt er ook voor kiezen om het ouderdomspensioen anders of helemaal
niet te verdelen. Dit legt u vast in het zogenaamde echtscheidingsconvenant.
Lees verder volgende pagina.

20151-19 (VDI)

Pensioenfonds PGB | Zwaansvliet 3 | 1081 AP Amsterdam | Postbus 7855 | 1008 CA Amsterdam
020 541 82 00 | ks@pensioenfondspgb.nl | www.pensioenfondspgb.nl

VDI

Wat de verdeling van uw pensioen ook is, u regelt het altijd in 3 stappen:
Stap 1: U spreekt samen met uw ex-partner af hoe u uw pensioen verdeelt.
Stap 2: Is uw afspraak anders dan de wettelijke verdeling? Leg dan de verdeling
vast in een echtscheidingsconvenant. Dat gaat via uw notaris of
advocaat.
Stap 3: Met een formulier van de overheid geeft u de afgesproken verdeling
aan ons door.
Wijkt uw afspraak af van de wet? Stuur dan óók een kopie mee van uw
huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of echtscheidingsconvenant. U vindt de formulieren voor de verdeling van uw pensioen op onze
website.
Let op: Het is belangrijk dat u de verdeling van uw ouderdomspensioen binnen
2 jaar aan ons doorgeeft. Alleen dan kunnen wij later uw ouderdomspensioen
volgens de verdeling uitbetalen aan u en uw ex-partner.

Wij kunnen u een berekening toesturen!
Wilt u weten wat de verdeling van uw ouderdomspensioen voor u en uw expartner betekent? Dan kunnen we u een berekening sturen. De kosten hiervan
zijn € 50,00. Wilt u hier gebruik van maken? Maakt u dan € 50,00 over op
IBAN-rekeningnummer NL16 KASA 0223 7085 18 t.n.v. Pensioenfonds PGB in
Amsterdam onder vermelding van ‘pensioenverdeling’ en uw relatienummer.
Uitzonderingen
l Bent u gescheiden voor 1 mei 1995?
Dan zijn er andere regels voor de verdeling van uw partnerpensioen en
ouderdomspensioen.
l Is uw ouderdomspensioen na de verdeling lager dan de afkoopgrens?
Dan hoeft u uw pensioen niet te verdelen.

Tip: Bekijk ons filmpje over scheiden
Stel, u gaat scheiden. Weet u dan wat de gevolgen zijn voor uw pensioen?
En welke afspraken u kunt maken met uw ex-partner? In ons filmpje over
scheiden vertellen we kort en bondig wat scheiden betekent voor uw pensioen.
U vindt ons filmpje op pensioenfondspgb.nl/scheiden.

Stel ons gerust uw vragen
Heeft u vragen over uw pensioenregeling? Of wilt u meer informatie
over onze aanvullende regelingen?
Wij helpen u graag!
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