
 

 
Regels verdeling van pensioen bij scheidingen 2021 
Minister Koolmees geeft antwoord op vragen van Kamerleden over de gevolgen van de nieuwe regels over 
verdeling van pensioen. De belangrijkste vragen en antwoorden worden hieronder beschreven. 
 
De regels over verdeling van pensioen bij scheiding zullen per 2021 worden gemoderniseerd. Waar nu 
nog verevening de standaardverdeelmethode is, zal vanaf volgend jaar conversie de standaardverdeling 
worden. Bij conversie krijgen beide ex-partners een zelfstandig recht op pensioen, men is dan niet meer 
afhankelijk van de keuzes van de vereveningsplichtige ex-partner. Bovendien zal de pensioenuitvoerder 
conversie zelf doorvoeren, tenzij de ex-partners aangeven dat zij de verdeling niet willen of dat zij een 
afwijkende afspraak over de verdeling van het ouderdomspensioen hebben gemaakt. Dat is een groot 
verschil met de huidige situatie waarbij de ex-partners binnen twee jaar na scheiding de afspraken aan 
de ex-partners moeten doorgeven. Als men dat niet doet, wordt het volledige ouderdomspensioen aan 
de vereveningsplichtige uitgekeerd. De verevening dienen de ex-partners dan onderling te regelen, iets 
dat in de praktijk vaak aanleiding geeft tot verdere conflicten tussen de ex-partners.  
 
In de nota naar aanleiding van het nader verslag gaat minister Koolmees in op vragen van vooral de 
CDA-fractie. Zo stellen deze leden de vraag of de regering bereid is om het bijzonder partnerpensioen 
te behouden en alleen op verzoek van deelnemers mee te nemen in de verdeling. Minister Koolmees 
antwoordt dat in de standaardsituatie het partnerpensioen wordt meegenomen in de conversie. Het 
partnerpensioen verliest het oorspronkelijke doel van bescherming van de nabestaande bij overlijden 
van de ex-partner. Het bijzonder partnerpensioen kan slechts in een klein aantal gevallen de 
inkomensachteruitgang bij overlijden opvangen. Het bijzonder partnerpensioen zal niet hoog genoeg 
zijn om een inkomensachteruitgang kunnen vangen. Het wijzigen van de standaard voor het 
partnerpensioen (naar “buiten de conversie houden, tenzij”), zou volgens de minister dus maar voor een 
heel beperkte groep een oplossing kunnen zijn. Daar komt bij dat dan sprake zou zijn van overbedeling 
van de verdelingsgerechtigde partner als het hele partnerpensioen opgebouwd tijdens de huwelijkse 
periode aan hem of haar wordt toebedeeld. 
 
Bij de CDA-fractie vraagt men zich af of het klopt dat - als de pensioenuitvoerder na de scheiding de 
man en de vrouw elk een eigen pensioenrecht toekent -  het pensioen van de vrouw lager zal uitpakken. 
Krijgen ex-partners na de scheiding van het geconverteerde pensioen allebei een even hoge 
pensioenuitkering of is deze pensioenuitkering afhankelijk van de eigen levensverwachting? Het 
antwoord is dat gebruik gemaakt zal worden van de grondslagen die gelden voor de 
verdelingsgerechtigde partner. Alleen als het even oude partners van hetzelfde geslacht betreft, zullen 
de pensioenaanspraken gelijk zijn.  
 
Een geconverteerde pensioenaanspraak is voor beide ex-partners zichtbaar op hun uniform 
pensioenoverzicht (UPO) en op mijnpensioenoverzicht.nl. In de meerderheid van de gevallen is een 
verevening niet zichtbaar op het UPO. De regering kiest ervoor om de informatievoorziening over 
verevende pensioenen te verbeteren via mijnpensioenoverzicht.nl. In lagere regelgeving zal worden 
voorgeschreven hoe op mijnpensioenoverzicht.nl inzicht moet worden gegeven in de gevolgen van een 
scheiding op zowel het ouderdomspensioen als het partnerpensioen. Dit voorschrift geldt zowel voor 
geconverteerde als verevende pensioenen. De leden van de CDA-fractie vragen verder welke gevolgen  
er zijn voor gehuwden die in hun huwelijkse voorwaarden hebben opgenomen dat de Wvps van 
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toepassing is. Minister Koolmees legt uit dat voor scheidingen die na inwerkingtreding van het 
wetsvoorstel gelden de regels van de nieuwe wet Wps 2021 van toepassing zijn. Dit betekent dat als 
gehuwden in hun huwelijkse voorwaarden hebben opgenomen dat de Wvps van toepassing is en zij 
verder niets regelen in het echtscheidingsconvenant, conversie van toepassing is op basis van de 
geldende wet. 
 
De leden van de D66-fractie vragen of het klopt dat door niet verdelen van opgebouwde aanspraken 
lager dan het afkoopbedrag kleine bijzondere partnerpensioenen kunnen ontstaan. De minister 
bevestigt dat kleine ouderdomspensioenen niet in aanmerking komen voor verdeling en dus niet 
worden geconverteerd waardoor er een aanspraak op bijzonder partnerpensioen ontstaat. Deze kleine 
bijzonder partnerpensioenen mogen door de pensioenuitvoerder worden afgekocht. Indien er geen 
afkoop plaatsvindt, dan mag de pensioenuitvoerder het kleine bijzonder partnerpensioen omzetten in 
een aanspraak op ouderdomspensioen.  
 
Verder wil de D66-fractie weten of de regering nader toe kan lichten waarom ongehuwd 
samenwonenden niet de keuze kan worden geboden voor vrijwillige pensioenverdeling. Minister 
Koolmees geeft aan bereid te zijn om bij de uitwerking van een mogelijke uniformering van het 
partnerbegrip te reflecteren op een keuzerecht voor vrijwillige toepassing van de wet door ongehuwd 
samenwonenden. De vormgeving van zo’n eventuele opt-in mogelijkheid zal moeten worden besproken 
met pensioenuitvoerders. Hierover zal de Kamer nog nader worden geïnformeerd.  
 
NB 
Er is terecht veel aandacht voor de kern van het wetsvoorstel, de standaard conversie waarbij de huidige 
afhankelijkheid van ex-partners na een scheiding zal eindigen. De verwachting is dat deze 
standaardverdeling er voor kan zorgen dat toekomstige conflicten tussen ex-partners kunnen worden 
voorkomen. Engiszins ondergesneeuwd is het voornemen om de informatievoorziening over verevende 
pensioenen te verbeteren. Ook een betere informatievoorziening zal bijdragen aan het voorkomen van 
conflicten.  
 
(Brief minister Koolmees d.d. 9 maart 2020 met Nota naar aanleiding van het nader verslag) 
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