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Onderwerp: Pensioen en scheiding / beëindiging geregistreerd partnerschap bij de gemeente
Geachte [naam],
De gemeente heeft ons onlangs geïnformeerd over uw scheiding/beëindiging van uw geregistreerd
partnerschap op [datum]. Scheiding/beëindiging geregistreerd partnerschap heeft gevolgen
voor uw pensioen. In deze brief leest u hierover. Ook leest u in deze brief wat u met uw ex-partner kunt
afspreken over het ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen. Uw ex-partner ontvangt deze
informatie ook.
Ouderdomspensioen
Het is wettelijk geregeld dat uw ex-partner recht heeft op de helft van het ouderdomspensioen dat u
tijdens het huwelijk/geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd. U en uw ex-partner kunnen ook samen
kiezen voor een andere verdeling dan ieder de helft of het splitsen van het pensioen in twee zelfstandige
pensioenen (conversie). U kunt er ook samen met uw ex-partner voor kiezen het ouderdomspensioen
niet te verdelen. Welke keuze u en uw ex-partner ook maken, maak duidelijke afspraken en leg die vast.
Uw ouderdomspensioen kan niet verdeeld worden als het deel voor uw ex-partner kleiner is dan € 497,27
bruto per jaar.
Nabestaandenpensioen
Uw ex-partner komt waarschijnlijk in aanmerking voor ABP NabestaandenPensioen. Het is mogelijk dat
uw ex-partner wil afzien van het ABP NabestaandenPensioen. Dit betekent dat uw ex-partner geen ABP
NabestaandenPensioen ontvangt als u overlijdt. Als uw ex-partner afziet van ABP
NabestaandenPensioen kan hij/zij daar nooit meer op terugkomen. Voor u of een eventuele volgende
partner kan het gunstig zijn als uw ex-partner afziet van ABP NabestaandenPensioen.
Wat kunt u doen?
 Kiest u voor de wettelijke verdeling van uw ouderdomspensioen? Vul het formulier voor verdeling van
pensioen in en stuur het binnen 2 jaar nadat uw relatie officieel is beëindigd naar ons toe. Na twee
jaar is de verdeling van het pensioen door het pensioenfonds niet meer mogelijk.
 Kiest u voor een andere verdeling dan de wettelijke verdeling? Vul dan samen met uw ex-partner het
formulier voor verdeling van pensioen in en stuur het naar ons toe.
 Kiest u er samen voor uw ouderdomspensioen niet te verdelen? Leg de afspraak die u met uw expartner maakt vast. U hoeft niets naar ons toe te sturen.
 Ziet uw ex-partner af van ABP NabestaandenPensioen? Leg dit vast.
 Als u niets afspreekt, houdt uw ex-partner het recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u
tijdens uw relatie heeft opgebouwd. Ook krijgt uw ex-partner dan later eventueel
nabestaandenpensioen als u overlijdt.

Afzien van ABP NabestaandenPensioen kunt u regelen door een verklaring naar ons te sturen waarin
nadrukkelijk staat dat uw ex-partner afziet van het recht op ABP NabestaandenPensioen. Stuur ons één
van de volgende verklaringen:
 Een echtscheidingsconvenant of beëindigingsovereenkomst. Mogelijk vragen we u op een later
moment nog om een kopie van het identiteitsbewijs
 Een verklaring die is opgemaakt door een notaris of advocaat. Mogelijk vragen we u op een later
moment nog om een kopie van het identiteitsbewijs.
 Een eigen verklaring die is gelegaliseerd door een notaris of advocaat. Mogelijk vragen we u op een
later moment nog om een kopie van het identiteitsbewijs.
 Een verklaring die is opgemaakt door u of uw ex-partner en is ondertekend door degene die van het
recht op ABP NabestaandenPensioen afziet. Stuur een kopie van het identiteitsbewijs mee. Hiermee
kunnen wij de handtekening controleren.
 Het door uw ex-partner ingevulde formulier ‘Afzien van ABP NabestaandenPensioen’. U vindt het
formulier op abp.nl/uw-situatie-verandert/uit-elkaar-gaan/afzien-nabestaandenpensioen. Denkt u er
wel aan dat wij alleen een ondertekend formulier met een kopie van het identiteitsbewijs van uw expartner in behandeling kunnen nemen.
Het afzien van ABP NabestaandenPensioen is pas definitief als u van ABP een bevestiging ontvangt.
Uw gegevens en privacy
Omdat u pensioen van ons krijgt, verwerken wij uw persoonsgegevens. Welke gegevens wij van u
verwerken en waarvoor we ze gebruiken, leest u in onze privacyverklaring. Die vindt u op www.abp.nl/
privacy of op MijnABP. Daar vindt u ook andere relevante informatie over de verwerking van uw
persoonsgegevens.
Heeft u vragen?
Kijk op abp.nl voor meer informatie en het formulier voor verdeling van het pensioen. Of bel met onze
Klantenservice, telefoon 045 579 60 70, op werkdagen van 8 tot 17.30 uur. Wij helpen u graag.
Met vriendelijke groet, namens ABP,

Rob Bakker
Manager Pensioenuitvoering APG

