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Stappenplan scheiden: stap 8 = pensioen 

• Afwijken van de wet 

• Belang wet neemt af 

• Belang wet neemt toe 

• Peildata 
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Lees alles over de wet 

in het kader van 

pensioen en scheiden 

via stap 8 van 

www.fpvi.nl/ 

10-stappenplan-

scheiden 
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De Koran…Soera 65 Echtscheiding 

• Afwijken van de wet 

• Belang wet neemt af 

• Belang wet neemt toe 

• Peildata 

• Kleine pensioenen 

• Reparatie 
 

 

 

 

 

 

12 juni 2016 3 

In de Koran staan 

voorschriften over 

aantal maanden 

wachttijd, redelijke 

verdeling van bezit, 

woongenot en 

alimentatie als een man 

weg wil bij zijn vrouw 



Publiek 

Welke problemen en misverstanden? 

• Afwijken van de wet 

• Belang wet neemt af 

• Belang wet neemt toe 

• Peildata 

• Kleine pensioenen 

• Reparatie pensioengevolgen echtscheiding 

• Internationale scheiding 

• De scheidingsspecialist 
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Afwijken van de wet is mogelijk… 

• Regels over verevenen ouderdomspensioen zijn regelend recht  

• Regels over bijzonder partnerpensioen zijn ook regelend recht 

• (Expliciet ook de directeur grootaandeelhouder (dga) met een 

pensioenregeling, ook zonder PW-polis (LB-polis of eigen beheer)) 

12 juni 2016 5 

Echter … pensioenuitvoerders kunnen niet worden 

verplicht mee te werken aan afwijken van de WVPS of PW 

(vrijwel altijd komt voorbehoud terug in pensioenreglement: 

“na onze instemming” zonder verdere motivatie) 
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Meestal wordt afwijken in theorie toegestaan 

In de markt komen de volgende varianten terug in pensioenreglementen: 

Afwijken op basis van huwelijkse voorwaarden 

Afwijken op basis van “schriftelijke overeenkomst met het ook op de 

scheiding” (echtscheidingsconvenant) 
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achteraf
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39 
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Minder huwelijken 

• Aantal ongehuwd samenwonenden neemt toe (geen WVPS) 
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Nederland telde in 2013 circa 900.000 

ongehuwd samenwonende paren op 3,3 

miljoen gehuwde paren, dat is dus ongeveer 

één op de vijf paren. Dit aantal blijft naar 

verwachting groeien: voorspeld wordt dat vóór 

2050 één op de drie paren ongehuwd 

samenwonen.1CBS StatLine, Serie Huishoudens; 

grootte, samenstelling, positie in het huishouden. 



Publiek 

Partnerdefinitie beperkt: contractuele eisen (1) 

• Partnerdefinitie (geen partner, dan ook geen bijzonder partnerpensioen)

  pensioenuitvoerders stellen 3 soorten eisen aan ongehuwden: 
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notarieel contract

schriftelijke
vastlegging
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… door contractuele eisen (1) 

• Partnerdefinitie (geen partner, dan ook geen bijzonder partnerpensioen)

  pensioenuitvoerders stellen 3 soorten eisen aan ongehuwden: 
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notarieel contract

schriftelijke
vastlegging

Pensioenreglementen stellen vaak eisen 

aan wat is overeengekomen door 

ongehuwden. Laat de notaris voor het 

opstellen van een notarieel 

samenlevingscontract de vigerende 

reglementen erop naslaan of gebruik de 

meest uitgebreide eisen…  
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… door contractuele eisen (1) 

• Partnerdefinitie (geen partner, dan ook geen bijzonder partnerpensioen)

  pensioenuitvoerders stellen 3 soorten eisen aan ongehuwden: 
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notarieel contract

schriftelijke
vastlegging

Pensioenreglement met uitgebreide eisen: 

 Wederzijdse verzorgingsplicht 

 Vermogensrechtelijke aangelegenheden  

betreffende de gezamenlijke huishouding 

Andere eisen: 

 Adres geregistreerd bij gemeente 

 Minimaal 18 jaar oud, geen 

bloed/aanverwant 

 Duur gezamenlijke huishouding 
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… soms onredelijk bevonden (1) 

• Partnerdefinitie (geen partner, dan ook geen bijzonder partnerpensioen)

  pensioenuitvoerders stellen 3 soorten eisen aan ongehuwden: 
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notarieel contract

schriftelijke
vastlegging

Pensioenreglement met uitgebreide eisen: 

 Wederzijdse verzorgingsplicht 

 Vermogensrechtelijke aangelegenheden  

betreffende de gezamenlijke huishouding 

Andere eisen: 

 Adres geregistreerd bij gemeente 

 Minimaal 18 jaar oud, geen 

bloed/aanverwant 

 Duur gezamenlijke huishouding 

Hof 

Amsterdam, 

16 augustus 

2011, nr. 

200.071.246/0

1, LJN: 

BW7106  

http://www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BW7106
http://www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BW7106
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… door eisen aan duur samenwoning (2) 

• Partnerdefinitie (geen partner, dan ook geen bijzonder partnerpensioen)

  pensioenuitvoerders stellen 3 soorten eisen aan ongehuwden: 
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… door aanmelding te eisen (3) 

• Partnerdefinitie (geen partner, dan ook geen bijzonder partnerpensioen)

  pensioenuitvoerders stellen 3 soorten eisen aan ongehuwden: 
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Aanmelden 
partner door 
deelnemer of 

werkgever 

Accepteren 
dekking door 

pensioen- 
uitvoerder 
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Aanbeveling Ombudsman Pensioenen 
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Aanbeveling aan 

pensioenuitvoerders: 

verruim partnerdefinitie 

voor ongehuwden “alsof 

gehuwd” (hypotheek, kind) 

zonder stringente eisen 
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Aanbeveling Ombudsman Pensioenen 
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Zie aanbeveling 16 

van jubileumuitgave VP  

pagina 378, 379 en 392 
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Ongehuwde partner van dga vergeten? 

• Partnerdefinitie PW sluit aan op partnerdefinitie in pensioenovereenkomst 

• Als partner van een dga telt alleen “echtgeno(o)te (artikel 3a WVPS) 

 

 

Zie aanbeveling 5  

van jubileumuitgave VP  

pagina 388, 389 
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Grote verschillen t.a.v. echtscheiding 

• DGA eigen beheer  plannen Wiebes  
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Eigen beheer 

Levens-

verzekeraar 

OBR  
(oudedagsbestem-

mingsreserve) 

SBU (spaarvariant 

bij uitfasering) 

OSEB  
(oudedagssparen 

eigen beheer) 

Afkoop eigen 

beheer 70%/80%(?) 

(zonder revisie) 

Wel 

WVPS 

Geen 

WVPS 
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Aantal ZZP’ers neemt toe 
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Bron: CBS 2015 
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Lagere opbouwpercentages 
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Aftopping pensioengevend salaris 
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Meer kleine pensioenen 

• Kleine pensioenen (tot € 465,94) worden niet verevend  

(ouderdomspensioen, partnerpensioen, wezenpensioen en bijzonder 

partnerpensioen) 
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Schatting: meer dan de 

helft van de premievrije 

pensioenen < 

afkoopgrens 
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Toename kleine pensioenen door … 

• Kleine pensioenen worden niet verevend  (ouderdomspensioen, 

partnerpensioen, wezenpensioen en bijzonder partnerpensioen) 

    Versplintering pensioenopbouw (parttimers, flexwerkers, jobhoppers) 

    Verhoging afkoopgrens (zie later) 

    Versoberde pensioenopbouw 

    Netto pensioen telt apart mee voor berekenen afkoopgrens 

    Meer ZZP’ers 

    Werkgevers wijzigen vaker van pensioenuitvoerder 

    Groei typen pensioenuitvoerders (PPI, APF)     
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Belang wet neemt af 

Samenvattend:  

• Aantal ongehuwd samenwonenden neemt toe (geen WVPS) 

• Partnerdefinitie (geen partner, dan ook geen bijzonder partnerpensioen) 

• DGA eigen beheer  plannen Wiebes  

• Aantal ZZP’ers neemt toe 

• Lagere opbouwpercentages pensioen in tweede pijler   

• “Tonplussers” bouwen minder vrijwillig pensioen op 

• Pensioenen zijn steeds vaker te klein om te verevenen (zie later) 
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Welke problemen en misverstanden? 

• Afwijken van de wet 

• Belang wet neemt af 

• Belang wet neemt toe 

• Peildata 

• Kleine pensioenen 

• Reparatie pensioengevolgen echtscheiding 

• Internationale scheiding 

• De scheidingsspecialist 

 
 

 

 

 

 

 

12 juni 2016 24 



Publiek 

Ongehuwden kiezen voor wettelijke regels 

Mogen ongehuwden vrijwillig kiezen voor WVPS? 

 

- 23 x expliciet uitgesloten in pensioenreglementen 

 

- 28 x expliciet mogelijk gemaakt vooraf, via notarieel samenlevingscontract  

- Daarvan 4x toegestaan op basis van gezamenlijk verzoek na scheiding 

- Daarvan 18 x toegestaan t.a.v. WVPS (OP) + PW (PP) af te wijken 

- Daarvan 10 x toegestaan alleen t.a.v. PW (PP) af te wijken 
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Derde pijlerproducten volgen wettelijke regels 
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Stellen projecteren pensioenregels op 3e pijler 

• Vrijwillig overeenkomen na scheiding t.a.v. derde pijler producten via  

• Huwelijkse voorwaarden 

• Echtscheidingsconvenant 

• Samenlevingscontract 

• Beëindigingsvoorwaarden 
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Andere 

verdeling 

lijfrente dan 50-

50%? 
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Ook derde pijler wettelijk regelen? 

• Voorkomt problemen bij onjuist advies 

• Echter, veel discussie over…veel voor- en tegenstanders 

 

 

Zie aanbeveling 7 

van jubileumuitgave VP  

Pagina’s 368 t/m 371, 389 
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Ontslagfictie in relatie tot recht op uitruil 

• Aanspraak partnerpensioen zoals de deelnemer ten behoeve van de partner 

zou hebben behouden indien op het tijdstip van de scheiding de deelneming 

zou zijn geëindigd … 
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Keuzerecht uitruil OP in PP: 

Artikel 61 lid 10 jo 7 PW 
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Automatische uitruil OP  PP pensioenfondsen 

• Aanspraak partnerpensioen zoals de deelnemer ten behoeve van de partner 

zou hebben behouden indien op het tijdstip van de scheiding de deelneming 

zou zijn geëindigd … 
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Uitruil in 
reglement 

98% 

PP op 
risicobasis 

55% 

75% op 
verzoek 

25% 
(gedeeltelijk) 
automatisch 

PP op 
opbouwbasis 

45% 

90% op 
verzoek 

10% 
(gedeeltelijk) 
automatisch 
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Automatische uitruil OP  PP verzekeraars 

• Aanspraak partnerpensioen zoals de deelnemer ten behoeve van de partner 

zou hebben behouden indien op het tijdstip van de scheiding de deelneming 

zou zijn geëindigd … 
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Automatische uitruil OP  PP neveneffect 

• Aanspraak partnerpensioen zoals de deelnemer ten behoeve van de partner 

zou hebben behouden indien op het tijdstip van de scheiding de deelneming 

zou zijn geëindigd … 
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Indien in pensioenreglement 

automatische uitruil is opgenomen, dan 

ook toekennen bijzonder 

partnerpensioen na scheiden 
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Toekomst regels t.a.v. klein pensioen 

• Pensioenuitvoerders en politiek overleggen over een nieuw stelsel medio 2017: 

    afkooprecht wordt omgezet in een verplichte waardeoverdracht  

    naar de nieuwe pensioenuitvoerder 

    of naar een oude pensioenuitvoerder (met de hoogste premievrije waarde) 

    voor zover het afkoopbedrag < 50% afkoopgrens 
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Schatting: meer dan 2/3 van 

de premievrije pensioenen < 

dan de helft van de 

afkoopgrens 
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Belang wet neemt toe 

Samenvattend: 

• Ongehuwden in 2e pijler pensioenregelingen volgen regels gehuwden 

• Derde pijler via productvoorwaarden 

• Vrijwillig regels scheiden en pensioen overeenkomen voor 3e pijler 

• Automatische uitruil partnerpensioen na uitdiensttreding 

• Toekomst regels klein pensioen 
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Belang wet neemt per saldo …af (?) 

12 juni 2016 35 

Belang wet 
neemt toe 

Belang wet 
neemt af 

Toekomst dga-
pensioen 

Meer 
ongehuwden 

Meer ZZP’ers 

% opbouw, 
vaker klein 
pensioen, 
aftopping 

Pensioen 
“alsof gehuwd” 

3e pijler 
vrijwillig of via 
voorwaarden 

toekomst 
regels klein 
pensioen  

Automatische 
uitruil PP - OP 



Publiek 

Reguliere peildata bij afkoop klein pensioen 
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Peildatum verdeling huwelijksvermogen 
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Peildatum verdeling pensioen na scheiden 
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Peildata verschillen…vanwege bewijsissue? 
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? 
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Peildata gelijktrekken, bewijs geen issue meer 
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? Zie aanbeveling 

4 van jubileum-

uitgave VP 

pagina 388 
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Status kleine pensioenen bij scheiding 

Pensioen is uitgesloten van verdeling huwelijks vermogen.  

Reden  pensioen bij scheiding wordt geregeld in de WVPS 

Echter  klein pensioen bij scheiding wordt niet verevend 
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Aantal kleine pensioenen erg groot… 

• Door spreiding van pensioenen wordt de grens vaker bereikt: 
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Schatting: meer dan de 

helft van de premievrije 

pensioenen < 

afkoopgrens 
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€ 465,94 bruto = € 223 euro netto… 

niet de moeite? 4 misverstanden: 
Misverstand 1 

Pensioen volledig opgebouwd tijdens huwelijk? Dan gaat het bij scheiden niet om 

€ 465,94 maar om € 932 euro. Pensioenuitvoerders berekenen de afkoopgrens op 

basis van waar recht op bestaat na scheiding; ieder de helft. 
 

Misverstand 2 

Klein belegd pensioen kan groeien door stijgende koersen. Klein pensioen dat is 

opgebouwd via middelloon kan ook groeien door indexaties.  
 

Misverstand 3 

Grens geldt per werkgever en per pensioenuitvoerder. Netto pensioen telt apart. 
 

Misverstand 4 

Het te verdelen bedrag is niet € 465,94. Vraag de pensioenuitvoerder wat de 

koopsom is om levenslang pensioen van € 465,94 aan te kopen; ruim € 10.000,- 
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Klein pensioen is geïndexeerd… 
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… en de rente is belangrijk bij contantmaking 
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… lage rente = hoge contante waarde 
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… dus dalende rente veroorzaakte stijging 
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13.000 

8.000 
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… en de tarieven versterken dat effect 
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Kleine pensioenen ook verevenen? 

• Kleine pensioenen bij een scheiding zijn na hypotheek en regulier 

pensioen vaak het derde grootste bezit (vaak duurder dan de auto).   

• Eventueel het klein pensioen bij scheiding afkopen of verplicht overdragen 

en ten gunste laten komen van beide partners.  

 

 

Zie aanbeveling 8  

van jubileumuitgave VP 

pagina 389 
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Voorkom discussie achteraf 

Kleine pensioenen niet besproken tijdens scheiding?  

 

 

Geen verdeling plaatsgevonden  artikel 3.178 lid 1 BW (overgeslagen goed)? 

 

 

 

Is mogelijk bij te algemeen geformuleerde kwijtingsclausule  

daarom wenselijk kleine pensioenen te inventariseren en op te nemen  

in echtscheidingsconvenant  eventueel de ander compenseren. 

12 juni 2016 53 



Publiek 

Reparatie pensioengevolgen echtscheiding 

• Fiscale regels over inhaal en inkoop van pensioen houden geen rekening 

met effecten van pensioenschade na scheiding 

• Er is zonder motivatie ruimte om in de lijfrentesfeer effecten van 

lijfrentetekorten in te halen, maar de gevolgen na scheiding zijn vaak veel 

groter 

 

Zie aanbeveling 11 en 12 

van jubileumuitgave VP 

pagina 390 
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Internationale scheiding  

• Rechtskeuze, echter … 

• Nederlands pensioengeld blijft gebonden aan WVPS 

• Boon van Loon nog van toepassing op Nederlandse Antillen? 
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http://www.fpvi.nl/gratis-downloads-scheiden.html 
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Pleidooi voor beschermd beroep 

• Geen beschermd beroep 

• Veel verschil in deskundigheid tussen scheidingsadvocaten, maar vooral 

tussen scheidingsmediators  

• Vrijwel (?) niemand heeft veel aandacht voor pensioen 

 

Zie aanbeveling 20 (en 19) 

van jubileumuitgave VP 

pagina 393 + uitleg pagina’s 

380 tot en met 386. 
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Besproken problemen en misverstanden: 

• Afwijken van de wet 

• Belang wet neemt af 

• Belang wet neemt toe 

• Peildata 

• Kleine pensioenen 

• Reparatie pensioengevolgen echtscheiding 

• Internationale scheiding 

• De scheidingsspecialist 
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Vragen? 


