Ga je scheiden? Denk ook aan het pensioen!
Kies voor conversie, dat betekent namelijk financiële onafhankelijkheid van je ex.

Wetsvoorstel verbetert financiële situatie van vrouwen na scheiding
Op 8 maart 2018 kwam het heugelijke bericht dat de wet Verevening Pensioen bij Scheiding,
die gaat over het delen van het door beide partijen opgebouwde pensioen na een scheiding,
ingrijpend gaat veranderen.
Al lang is er onvrede over de huidige wet, die sinds 1995 bestaat, en al voor de tweede keer
geëvalueerd en aangepast wordt. Nogal wat vrouwen vergeten namelijk gebruik te maken
van het recht dat ze hebben om binnen twee jaar na de scheiding een deel van het pensioen
van hun ex-partner op te eisen en ze worden daarop ook niet geattendeerd door hun
adviseur. En standaard wordt er van ‘verevening’ uitgegaan. Dit betekent dat het pensioen
pas bij de pensionering van de man (vrouw) wordt gedeeld. Het grote nadeel van deze wijze
van verdelen is dat je afhankelijk blijft van beslissingen van je ex over zijn (haar) pensioen,
bijvoorbeeld over de ingangsdatum.
Wat gaat er veranderen?
Conversie wordt standaard en hoef je
niet meer aan te vragen na de
scheiding. Bij conversie wordt het
opgebouwde pensioen op de datum
van de scheiding verdeeld. Hierdoor
ben je niet meer afhankelijk van
beslissingen van je ex. Je hebt de keuze
om je pensioen mee te nemen naar je
eigen pensioenuitvoerder, en, als je die
niet hebt, blijft het staan als jouw
pensioen staan bij de pensioenuitvoerder van je ex.

TIP
We raden vrouwen aan, zolang de wet nog niet
in werking is getreden, om hun pensioen binnen
twee jaar na hun scheiding te regelen en te
kiezen voor conversie.
De huidige wet maakt dat nu al mogelijk.
Samenwonenden raden we aan om zelf of via
een notaris een samenlevingscontract op te
stellen en de pensioenuitvoerder te informeren
over het samenwonen.

Waarom hebben vrouwen recht op de helft van het pensioen?
Is iemand in loondienst dan wordt 20 procent van het salaris gereserveerd voor het
pensioen. Er is dan minder inkomen te besteden. Daarom wordt het redelijk geacht om het
gereserveerde inkomen na een scheiding te delen. Hebben beiden een ongeveer even hoog
inkomen, dan is het meestal niet nodig om het pensioen te delen. Echter, het blijkt dat
vrouwen nog altijd twee keer zoveel tijd besteden aan zorgtaken en veel vaker in deeltijd
werken als mannen, waardoor ze aanzienlijk minder pensioen opbouwen (gemiddeld 50
procent minder dan mannen)
Welke rechten hebben samenwonenden.
De wet VPS heeft betrekking op het huwelijk en het geregistreerd partnerschap. Het voorstel
van de minister sluit samenwonenden uit. Een vreemde zaak omdat steeds meer mensen

gaan samenwonen, nu al bijna één miljoen, zonder boterbriefje. Én, 44 procent van de eerst
geboren kinderen worden in een samenlevingsverband geboren.
Brieven van de NVR
De NVR heeft o.a. over de positie van samenwonenden enkele brieven geschreven naar het
ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de vaste Kamercommissie Sociale Zaken en
een gesprek gehad met het ministerie.
Minister Koolmees legt uit in een video waarom conversie beter aansluit bij de economische
zelfstandigheid van vrouwen dan verevening en dat daarom de wet wordt veranderd.
Uitgebreidere informatie is te lezen in het artikel ‘Wetsvoorstel over de verdeling van het
pensioen bij een scheiding verbetert de economische zelfstandigheid van vrouwen’, o.a.
over het bijzonder partnerpensioen en typen pensioenfondsen.‘
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Tabel. Wat betekenen de verschillende methoden van delen van het pensioen bij een
scheiding voor de onafhankelijkheid van vrouwen?

Verevening, is standaard in huidige
wet.
Pensioen wordt daadwerkelijk
gedeeld bij pensionering ex.
Je blijft afhankelijk van beslissingen
ex over o.a. ingangsdatum pensioen.

Wordt in de
nieuwe wet over
twee jaar van
kracht:

Conversie, wordt standaard
in de komende wet.
Pensioen delen op datum
scheiding.
Eigen aanspraak op pensioen.
Financieel onafhankelijk van ex.

