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Ontwerpbesluit van                                 

, houdende regels voor uitvoering van de Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 

(Besluit pensioenverdeling bij scheiding 2021) 

 

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van      , 

nr.      , gedaan mede namens Onze Minister voor Rechtsbescherming; 

 

Gelet op artikel 3, zesde lid, van de Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021, artikel 

51, elfde lid, en artikel 71, zevende lid, van de Pensioenwet en artikel 62, elfde lid, en 

artikel 82, zevende lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling; 

 

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van); 

 

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 

[niet invullen]    ,                             uitgebracht mede namens Onze Minister voor 

Rechtsbescherming, 

 

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN: 

 

HOOFDSTUK 1. Begripsbepalingen 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen 

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 

deelnemingsjaren: het voor de verdeling relevante aantal jaren tot het tijdstip van 

scheiding gedurende welke de tot verdeling verplichte echtgenoot deelnemer was in een 

pensioenregeling of pensioenregelingen; 

de wet: de Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021; 

huwelijksdatum: de datum van de huwelijkssluiting of registratie van een partnerschap; 

huwelijksjaren: de jaren in de huwelijkse periode waarin de tot verdeling verplichte 

echtgenoot deelnemer was in een pensioenregeling of pensioenregelingen; 

overdragend uitvoeringsorgaan: het uitvoeringsorgaan dat de waarde overdraagt; 

overnemend uitvoeringsorgaan: het uitvoeringsorgaan waaraan de waarde wordt 

overgedragen; 

pensioenaanspraak: het recht op een nog niet ingegaan pensioen; 

waardeoverdracht: waardeoverdracht als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet en 

hetgeen daarmee overeenkomt in andere pensioenwetten of pensioenregelingen als 

bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de wet; 

 

 

 

 

HOOFDSTUK 2. Verdeelmethode 
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Artikel 2. Verdeelmethode voor conversie 

1. Bij conversie wordt bij de berekening van het te verdelen pensioen uitgegaan van de 

waarde van de opgebouwde pensioenaanspraken of de waarde van de 

pensioenuitkeringen.  

2. De waarde van de opgebouwde pensioenaanspraken is de waarde van de 

pensioenaanspraken op de scheidingsdatum verminderd met de waarde van de 

pensioenaanspraken op de huwelijksdatum. Bij de vaststelling van de waarde wordt 

rekening gehouden met alle elementen die van invloed kunnen zijn op de 

waardeontwikkeling van het pensioen tijdens de huwelijkse periode, zoals 

toeslagverlening, kortingen, beleggingsrendementen, kosten en risicopremies.  

3. Indien de scheiding plaatsvindt na de pensioendatum wordt voor het 

ouderdomspensioen uitgegaan van de waarde van de ouderdomspensioenuitkeringen op 

de scheidingsdatum voor zover toe te rekenen aan de huwelijkse periode.  

4. Indien het pensioen wordt verdeeld over een andere periode dan de huwelijkse 

periode zijn de voorgaande leden van overeenkomstige toepassing waarbij voor de 

huwelijksdatum wordt gelezen de begindatum voor de verdeling en voor de 

scheidingsdatum de einddatum voor de verdeling. 

 

Artikel 3. Toepassingsbereik verhoudingsgewijze verdeelmethode 

In afwijking van artikel 2 kan het uitvoeringsorgaan de verhoudingsgewijze 

verdeelmethode, bedoeld in artikel 4, toepassen indien: 

a. het uitvoeringsorgaan niet beschikt over de gegevens die nodig zijn om de waarde 

vast te stellen zoals bedoeld in artikel 2;  

b. pensioenverdeling plaatsvindt over een langere periode dan de huwelijkse periode 

voor zover het de periode buiten de huwelijkse periode betreft; of 

c. pensioenverdeling plaatsvindt over een kortere periode dan de huwelijkse periode. 

  

Artikel 4. Verhoudingsgewijze verdeelmethode  

1. Indien de vaststelling van het te verdelen pensioen plaatsvindt met de 

verhoudingsgewijze verdeelmethode, bepaalt het uitvoeringsorgaan het voor de 

verdeling in aanmerking te nemen pensioen door het pensioen op het tijdstip van 

scheiding te vermenigvuldigen met een breuk waarin de teller gelijk is aan het aantal 

huwelijksjaren en de noemer gelijk is aan het aantal deelnemingsjaren. 

2. Indien het pensioen wordt verdeeld over een andere periode dan de huwelijkse 

periode wordt voor de huwelijksjaren gelezen de jaren waarover verdeeld wordt. 

 

Artikel 5. Aanvang deelnemerschap 

1. Indien de datum van aanvang van het deelnemerschap van de tot verdeling verplichte 

echtgenoot niet bekend is bij het uitvoeringsorgaan, verzoekt het uitvoeringsorgaan de 

echtgenoten hem binnen een maand na ontvangst van het verzoek over deze datum te 

informeren. Het uitvoeringsorgaan gaat uit van de door de echtgenoten opgegeven 

datum van aanvang van het deelnemerschap.  

2. Indien de datum van aanvang van het deelnemerschap ook bij de echtgenoten niet 

bekend is of de echtgenoten niet tijdig reageren op het verzoek om informatie, stelt het 

uitvoeringsorgaan de datum van aanvang van het deelnemerschap vast op de datum 

waarop de tot verdeling verplichte echtgenoot de voor hem geldende minimumleeftijd 

voor deelname aan een pensioenregeling bereikte, dan wel, indien de pensioenregeling 

op een later tijdstip werd ingevoerd, de datum van invoering. 

 

Artikel 6. Grondslagen bij conversie 
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Bij de conversie worden door het uitvoeringsorgaan de volgende grondslagen gebruikt:  

a. sekseafhankelijke overlevingskansen; 

b. de ervaringssterfte specifiek voor het uitvoeringsorgaan;  

c. het werkelijk leeftijdsverschil tussen mannen en vrouwen; en 

d. de vaste rentetermijnstructuur specifiek voor het uitvoeringsorgaan. 

 

HOOFDSTUK 3. Gegevensregistratie en verstrekking bij waardeoverdracht 

 

Artikel 7. Te registreren gegevens 

Ten behoeve van de uitvoering van de wet registreert het uitvoeringsorgaan van iedere 

deelnemer in ieder geval de volgende gegevens: 

a. de datum waarop de deelnemer aan de pensioenregeling ging deelnemen; 

b. de waarde van de pensioenaanspraak op de huwelijksdatum; en 

c. na een inkomende waardeoverdracht van een kleine aanspraak als bedoeld in artikel 

70a van de Pensioenwet of hetgeen daarmee overeenkomst in andere pensioenwetten of 

pensioenregelingen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de wet: de huwelijkse staat of 

partnerregistratie van de deelnemer. 

 

Artikel 8. Gegevensverstrekking bij waardeoverdracht 

1. Ten behoeve van de uitvoering van de wet is het overdragende uitvoeringsorgaan 

verplicht om bij waardeoverdracht aan het overnemende uitvoeringsorgaan de volgende 

gegevens te verstrekken: 

a. de datum van aanvang van het deelnemerschap in de regeling die het overdragende 

uitvoeringsorgaan uitvoert; 

b. in geval van een eerdere niet aansluitende waardeoverdracht: de datum van de 

beëindiging van het deelnemerschap in de pensioenregeling van het eerdere 

overdragende uitvoeringsorgaan; en 

c. de waarde van de pensioenaanspraken op de overdrachtsdatum verminderd met de 

waarde van de pensioenaanspraken op de huwelijksdatum met alle elementen die van 

invloed kunnen zijn op de waardeontwikkeling van het pensioen tijdens de huwelijkse 

periode tot aan de overdrachtsdatum, zoals toeslagverlening, kortingen, 

beleggingsrendementen, kosten en risicopremies.  

2. Indien een waardeoverdracht ook betrekking heeft op aanspraken die door een 

eerdere waardeoverdracht aan het uitvoeringsorgaan zijn overgedragen, verstrekt het 

overdragende uitvoeringsorgaan ook de gegevens die bij die waardeoverdracht zijn 

verstrekt aan het overnemende uitvoeringsorgaan. 

3. Dit artikel is van toepassing bij alle individuele en collectieve waardeoverdrachten met 

uitzondering van: 

a. waardeoverdracht van een kleine aanspraak als bedoeld in artikel 70a van de 

Pensioenwet of hetgeen daarmee overeenkomt in andere pensioenwetten of 

pensioenregelingen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de wet; en 

b. waardeoverdracht van een pensioenaanspraak waarbij artikel 220b, vierde lid, van de 

Pensioenwet dan wel artikel 214c, vierde lid, van de Wet verplichte 

beroepspensioenregeling en artikel 17f, van het Besluit uitvoering Pensioenwet wordt 

toegepast. 

4. Het overnemende uitvoeringsorgaan legt de gegevens in de administratie vast.  

 

 

 

 

Artikel 9. Ontbrekende gegevens na waardeoverdracht 
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1. Indien na waardeoverdracht de datum van aanvang van het deelnemerschap in de 

regeling van het overdragende uitvoeringsorgaan niet bekend is bij het overnemende 

uitvoeringsorgaan, wordt voor de vaststelling van deze datum uitgegaan van artikel 5.  

2. Indien de datum van de beëindiging, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel b, niet 

bekend is bij het overdragende uitvoeringsorgaan en dit gegeven ook niet bij de 

echtgenoten bekend is, wordt uitgegaan van de datum van aanvang van het 

deelnemerschap in de pensioenregeling na de eerdere waardeoverdracht.  

 

HOOFDSTUK 4. Informatieverstrekking en kosten 

 

Artikel 10. Informatieverstrekking na melding scheiding 

De informatieverstrekking aan de echtgenoten nadat de scheiding is opgenomen in de 

basisregistratie personen of anderszins is gemeld, bedoeld in artikel 3, derde lid, van de 

wet, betreft in ieder geval informatie over: 

a. de methode voor pensioenverdeling; 

b. de procedure voor het doorgeven van afwijkende afspraken waaronder de termijn die 

hiervoor geldt, de mogelijkheid deze termijn te verlengen en de gevolgen van het niet of 

te laat doorgeven van afwijkende afspraken; 

c. het eenzijdige keuzerecht van de tot verdeling gerechtigde partner ten aanzien van 

het partnerpensioen; en 

d. de gevolgen indien een ouderdomspensioen lager is dan de grens voor verdeling. 

 

Artikel 11. Informatieverstrekking na conversie 

1. De informatieverstrekking over de conversie, bedoeld in artikel 4, zevende lid, van de 

wet, aan de tot verdeling gerechtigde echtgenoot betreft: 

a. de hoogte van de aan deze echtgenoot toekomende aanspraak op 

ouderdomspensioen; 

b. indien van toepassing, de hoogte van de aan deze echtgenoot toekomende aanspraak 

op partnerpensioen; 

c. de kosten van de conversie die in rekening zijn gebracht. 

2. De informatieverstrekking over de conversie aan de tot verdeling verplichte 

echtgenoot betreft: 

a. de hoogte van de aan deze echtgenoot toekomende aanspraak op 

ouderdomspensioen, waarbij zowel wordt vermeld de hoogte van de aanspraak die in de 

conversie is betrokken als de totale aanspraak op ouderdomspensioen; 

b. de hoogte van de aan deze echtgenoot toekomende aanspraak op partnerpensioen; 

en 

c. de kosten van de conversie die in rekening zijn gebracht. 

3. Het uitvoeringsorgaan verstrekt een echtgenoot op verzoek een opgave van de 

berekening van de conversie.  

 

Artikel 12. Informatieverstrekking na verevening 

1. De informatie over de verevening, bedoeld in artikel 5, vijfde lid, van de wet, betreft 

de hoogte van de ouderdomspensioenuitkeringen waarvoor voor de tot verdeling 

gerechtigde echtgenoot recht op uitbetaling door het uitvoeringsorgaan bestaat en de 

kosten die in rekening zijn gebracht of in mindering komen op de te betalen bedragen. 

2. Aan de tot verdeling verplichte echtgenoot wordt tevens informatie verstrekt over de 

hoogte van de ouderdomspensioenuitkeringen die aan deze echtgenoot zullen worden 

betaald. 

3. Het uitvoeringsorgaan verstrekt een echtgenoot op verzoek een opgave van de 

berekening van de verevening.  
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Artikel 13. Algemene voorwaarden voor informatieverstrekking 

1. Het uitvoeringsorgaan verstrekt de informatie schriftelijk.  

2. In afwijking van het eerste lid kan het uitvoeringsorgaan de informatie elektronisch 

verstrekken aan een echtgenoot, indien elektronische verstrekking van informatie door 

het uitvoeringsorgaan aan deze echtgenoot gebruikelijk is en de echtgenoot daartegen 

geen bezwaar heeft gemaakt of op verzoek van de echtgenoot.  

3. De pensioenuitvoerder kan zich voor het schriftelijk verstrekken van informatie 

houden aan het hem laatst bekende adres van de echtgenoot. 

4. Indien dit adres onjuist blijkt te zijn, raadpleegt het uitvoeringsorgaan de 

basisregistratie personen over het adres. 

5. Indien het bij het uitvoeringsorgaan bekende adres voor elektronische verstrekking 

onjuist blijkt, verstrekt het uitvoeringsorgaan de informatie schriftelijk. 

 

Artikel 14. Kosten 

De kosten die het uitvoeringsorgaan in rekening mag brengen bedragen maximaal € 100 

per echtgenoot. Indien het uitvoeringsorgaan op verzoek meerdere keren berekeningen 

heeft gemaakt voor de echtgenoten bedragen de kosten hiervoor maximaal € 100 per 

echtgenoot. 

 

HOOFDSTUK 5. Wijziging in andere besluiten 

 

Artikel 15. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte 

beroepspensioenregeling 

 

Het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling wordt als 

volgt gewijzigd: 

 

A 

 

Aan artikel 9e wordt een lid toegevoegd, luidende: 

7. Met betrekking tot belangrijke gebeurtenissen worden na een scheiding in ieder geval 

de gevolgen van de scheiding getoond voor het ouderdomspensioen en partnerpensioen 

door middel van bedragen. Bij scheidingen na het tijdstip van inwerkingtreding van de 

Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 worden de gevolgen getoond binnen drie 

maanden nadat de conversie is doorgevoerd. 

  

B 

 

Na artikel 23a wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

 

Artikel 23b. Opschorting procedure na scheiding 

1. Indien de partnerrelatie van een deelnemer eindigt door een scheiding als bedoeld in 

artikel 1 van de Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 en deze deelnemer een 

opgave vraagt of heeft gevraagd als bedoeld in artikel 71, derde lid, van de Pensioenwet 

dan wel artikel 82, derde lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling, wordt de 

procedure door de ontvangende uitvoerder opgeschort totdat de reactietermijn, bedoeld 

in artikel 4, eerste, derde, vierde en zesde lid, van de Wet pensioenverdeling bij 

scheiding 2021, is verstreken. 

2. De ontvangende uitvoerder informeert de deelnemer over de opschorting.  
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C 

 

Na artikel 54 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

 

Artikel 55. Overgangsrecht artikel 9e, zevende lid 

1. Artikel 9e, zevende lid, is niet van toepassing bij een scheiding die heeft 

plaatsgevonden voor het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet pensioenverdeling bij 

scheiding 2021. 

2. Dit artikel vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet 

pensioenverdeling bij scheiding 2021. 

 

HOOFDSTUK 6. Slotbepalingen 

 

Artikel 16. Inwerkingtreding 

Dit besluit treedt in werking met ingang van PM. 

 

Artikel 17. Citeertitel 

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit pensioenverdeling bij scheiding 2021. 

 

 

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in 

het Staatsblad zal worden geplaatst. 

 

 

 

 

 

 

 

De Minister van Sociale Zaken  

en Werkgelegenheid, 

 

 

 

W. Koolmees 

 

De Minister voor Rechtsbescherming, 

 

 

 

S. Dekker 
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NOTA VAN TOELICHTING 

 

Algemeen 

 

In de Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 (hierna: Wps 2021) zijn diverse 

delegatiebepalingen opgenomen. Met dit besluit is uitwerking gegeven aan deze 

bepalingen. De belangrijkste bepalingen betreffen de verdeel- en rekenregels en 

informatieverplichtingen richting beide ex-partners. Hierna worden deze bepalingen 

nader toegelicht. 

 

1. Verdeel- en rekenregels 

In geval van een scheiding heeft de verdelingsgerechtigde partner conform artikel 3, 

eerste lid, van de Wps 2021 recht op verdeling van zowel het ouderdomspensioen als 

het partnerpensioen dat tijdens de huwelijkse periode is opgebouwd, tenzij dit bij 

overeenkomst is uitgesloten.1 In de evaluatie van de Wet verevening pensioenrechten 

bij scheiding (hierna: Wvps) is aangegeven dat het wenselijk zou zijn om de 

pensioenverdelingen op een uniforme wijze uit te voeren. Het is lastig uitlegbaar als de 

betrokken pensioenuitvoerders2 bij een scheiding de verdeling van de betreffende 

pensioenen op een andere manier uitvoeren. Onder de Wvps worden met name 

vereveningen uitgevoerd, het aantal conversies is zeer beperkt. In de Wvps is geen 

verdeelmethode voorgeschreven voor conversies. In de praktijk komen zowel verdeling 

van de waarde van de aanspraak (waardebepaling) als de verdeling van de aanspraak 

(aanspraakbepaling) voor. Ten tijde van de evaluatie van de Wvps is aan het Koninklijk 

Actuarieel Genootschap (AG) gevraagd hoe in de visie van het AG conversies actuarieel 

gezien uniform zouden moeten plaatsvinden. In de evaluatie heeft het AG hierover 

gerapporteerd.3 

 

Bij de inwerkingtreding van de Wvps achtte de toenmalige Staatssecretaris van SZW het 

niet noodzakelijk om voor de verdeling van pensioenen (bij scheidingen na 1 mei 1995) 

wettelijke reken- en verdeelregels voor te schrijven. De Staatssecretaris stelde zich op 

het standpunt dat rekenregels alleen noodzakelijk zouden zijn als bepaalde gegevens 

zouden ontbreken. Na inwerkingtreding van de wet zouden die gegevens niet meer 

kunnen ontbreken, omdat pensioenuitvoerders gehouden waren om alle gegevens die 

nodig zijn voor pensioenverevening te bewaren.4 Dit blijkt in de praktijk niet altijd het 

geval te zijn. In dit besluit zijn daarom uniforme verdeelmethodes en rekenregels 

voorgeschreven. Ook is vastgelegd dat een pensioenuitvoerder een opgave moet 

verstrekken van de berekening van de pensioenverdeling als hierom wordt gevraagd. 

 

                                                
1 Voor de leesbaarheid wordt hierna enkel nog naar een scheiding na een huwelijk verwezen. Daar 
waar afwijkende afspraken gelden voor een geregistreerd partnerschap wordt dit expliciet 
benoemd. Hetzelfde geldt voor huwelijkse voorwaarden en huwelijkse periode, daar waar 
afwijkende afspraken gelden voor partnerschapsvoorwaarden en de periode van registratie wordt 
dit expliciet benoemd. 
Voor ongehuwd samenwonenden bestaat er recht op partnerpensioen (bijzonder partnerpensioen) 
na het aflopen van de samenwoonrelatie, voor zover deze samenwoonrelatie voldoet aan de 
partnerdefinitie in de betreffende pensioenregelingen. Ongehuwd samenwonenden hebben geen 
recht op verdeling van het opgebouwde ouderdomspensioen tijdens de samenwoonperiode. 
2 Pensioenuitvoerder is een herkenbare term uit de Pensioenwet en de Wet verplichte 
beroepspensioenregeling. De Wvps en het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021 zien 
op meer wetten en gebruiken de term uitvoeringsorgaan. 
3 Koninklijk Actuarieel Genootschap, Evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij scheiding, 
Utrecht, 18 december 2017. 
4 Handelingen TK, 1 juni 1993, 73 – 5309 en 2 juni 1993, 74 – 5358. 
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Waardebepaling bij conversie 

In de Wps 2021 is voorgeschreven dat conversie de standaard verdeelmethode is. Bij 

deze conversie wordt de helft van de waarde van het tijdens het huwelijk opgebouwde 

ouderdomspensioen en de helft van de waarde van het tijdens het huwelijk opgebouwde 

partnerpensioen omgezet in een zelfstandige aanspraak op ouderdomspensioen voor de 

verdelingsgerechtigde partner. De conversiewaarde is de waarde van de 

pensioenaanspraak op de scheidingsdatum verminderd met de waarde van de 

pensioenaanspraak op de huwelijksdatum. De term pensioenaanspraak ziet zowel op de 

pensioentoezegging die voortvloeit uit uitkeringsregelingen als uit premie- en 

kapitaalregelingen. 

 

Het is wenselijk dat pensioenuitvoerders de waardebepaling bij conversie op een 

uniforme manier uitvoeren. Het is vreemd als de ene pensioenuitvoerder andere 

principes hanteert bij een conversieberekening dan de andere pensioenuitvoerder. 

Dergelijke zaken zijn in de Wvps niet voorgeschreven, maar worden in de Wps 2021 wel 

voorgeschreven. Hierbij moet de balans worden gevonden tussen een zo eerlijk 

mogelijke verdeling tussen de ex-partners en zo min mogelijk resultaat van de scheiding 

bij de pensioenuitvoerder.  

 

De voor te schrijven grondslagen zien op de overlevingskansen, de ervaringssterfte, het 

leeftijdsverschil tussen mannen en vrouwen, en de rente. Hoe meer overeenkomsten er 

bestaan tussen de gehanteerde grondslagen voor de technische voorziening en de te 

hanteren grondslagen voor de conversie, des te kleiner het resultaat is bij de 

pensioenuitvoerder. Voor de overlevingskansen, de ervaringssterfte en de rente wordt 

voorgeschreven dat hier dezelfde grondslagen worden gehanteerd als die de 

pensioenuitvoerder hanteert voor de berekening van de technische voorziening. Het 

gebruik van deze grondslagen bij de conversie (zowel de vaststelling van de te verdelen 

waarde als de omzetting van die waarde in twee aanspraken) leidt dan niet tot resultaat, 

en de pensioenaanspraken verschillen na omzetting van de te verdelen waarde niet voor 

mannen en vrouwen. Voor de rente lijkt het het meest eenvoudig om een vaste 

rentetermijnstructuur (rts) te nemen, en niet de actuele rts. Met een vaste rts ontstaat 

er een tarief voor conversie dat gedurende het jaar niet wijzigt voor de rente.  

Er zal ook rekening moeten worden gehouden met leeftijdsverschil tussen ex-partners. 

Er kan een vaste aanname gelden (veelvoorkomend is de aanname dat de vrouw drie 

jaar jonger is dan de man) of er kan met het werkelijke leeftijdsverschil gerekend 

worden. Dit laatste is het meest eerlijk, en wordt daarom voorgeschreven. Dit valt soms 

samen met gehanteerde grondslagen ten behoeve van de technische voorziening, en 

soms niet. Pensioenuitvoerders gaan hier verschillend mee om. Indien wordt 

voorgeschreven dat moet worden aangesloten bij de grondslagen voor de technische 

voorziening, dan wordt een conversie niet uniform uitgevoerd. Indien wordt 

voorgeschreven dat de verdeling zo eerlijk mogelijk moet plaatsvinden (gebruik van 

werkelijk leeftijdsverschil), dan kan dit leiden tot resultaat. Vanwege de voorkeur voor 

uniformiteit en zo eerlijk mogelijke verdeling, wordt het werkelijke leeftijdsverschil 

voorgeschreven.  

 

Samengevat zien de grondslagen voor een conversieberekening er als volgt uit: 

Grondslagen  

Overlevingskansen Fonds-/verzekeraarspecifiek (= sekseafhankelijk) 

Ervaringssterfte Fonds-/verzekeraarspecifiek 

Rente Vaste rts 

Leeftijdsverschil vrouw/man Werkelijk leeftijdsverschil 
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Uniforme verdeelmethode 

De verdelingsgerechtigde partner heeft standaard recht op de helft van het tijdens het 

huwelijk opgebouwde ouderdoms- en partnerpensioen. In de praktijk blijkt het lastig om 

op de scheidingsdatum de waarde van de opgebouwde pensioenaanspraak tijdens de 

huwelijkse periode te achterhalen. De waarde op de scheidingdatum is bekend in de 

pensioenadministratie, dit veelal in tegenstelling tot de waarde op de huwelijksdatum. 

Pensioenuitvoerders hebben daarom aangegeven voorstander te zijn van het wettelijk 

voorschrijven van de zogenoemde verhoudingsgewijze verdeelmethode: de waarde van 

de opgebouwde pensioenaanspraak op scheidingsdatum maal de breuk waarin de teller 

gelijk is aan het aantal huwelijksjaren en de noemer gelijk is aan het aantal 

deelnemingsjaren. Dit is een eenvoudige methode, die nu reeds wordt gebruikt in 

situaties waarin een waardeoverdracht heeft plaatsgevonden.5 

 

Maar dit is actuarieel gezien niet de meest juiste methode. Het AG heeft in zijn rapport 

aangegeven dat de verhoudingsgewijze methode tot een scheve verdeling tussen ex-

partners kan leiden, met name vanwege de verdeling van de rendementsbijschrijving 

dan wel toeslagverlening uit de voorhuwelijkse periode. De verdelingsgerechtigde 

partner deelt dan mee in het behaalde rendement over pensioen dat buiten de verdeling 

moet blijven.6 Daarnaast is ook deeltijdwerk (en dus ‘deeltijdpensioenopbouw’) een 

aandachtspunt. In veel huwelijken is sprake van (tijdelijk) deeltijdwerk, waardoor dit bij 

vrijwel alle scheidingen een rol speelt. De verhoudingsgewijze verdeling blijkt tot andere 

resultaten te leiden afhankelijk van het moment in de carrière waarin in deeltijd wordt 

gewerkt. Ook kan de verhoudingsgewijze methode actuarieel gezien leiden tot een 

scheve verdeling tussen ex-partners als wordt overgestapt op een andere manier van 

pensioen opbouwen (degressieve pensioenopbouw). 

 

Ten behoeve van de evaluatie van de Wvps heeft het AG de volgende methode als 

actuarieel meest juiste methode aangemerkt voor premieregelingen: het 

pensioenkapitaal bij scheiding verminderd met de participaties bij aanvang van het 

huwelijk tegen de actuele koers. Het AG heeft desgevraagd verhelderd dat het bij de 

berekening gaat om de waarde van de participaties, zodat de voorgeschreven methode 

ook kan worden gebruikt door pensioenuitvoerders die niet werken met participaties. 

Daarom is in dit besluit vastgelegd dat ten behoeve van de berekening van de 

pensioenaanspraak in een premie- of kapitaalovereenkomst pensioenuitvoerders moeten 

uitgaan van de waarde van de pensioenaanspraak op de scheidingsdatum verminderd 

met de waarde van de pensioenaanspraak op huwelijksdatum verrekend met het 

beleggingsrendement, kosten en risicopremies daarover tijdens de huwelijkse periode. 

Bij een uitkeringsregeling houden pensioenuitvoerders rekening met toeslagverlening en 

kortingen tijdens de huwelijkse periode. Met deze uniforme verdeelmethode wordt 

feitelijk het pensioen vastgesteld dat daadwerkelijk is gevormd tijdens het huwelijk, en 

vervolgens wordt dit pensioen verdeeld.  

 

                                                
5 Er geldt ook een verhoudingsgewijze berekening indien de noodzakelijke gegevens ontbreken om 
het gedurende de deelnemingsjaren tot 1 mei 1995 opgebouwde pensioen vast te stellen. Op grond 
van artikel 3 van de Regeling vaststelling regels pensioenberekening over deelnemingsjaren voor 1 
mei 1995 geldt dat indien het aantal huwelijksjaren minder bedraagt dan het aantal 
deelnemingsjaren en de echtgenoten zijn niets overeengekomen omtrent de deelnemingsjaren vóór 
de huwelijksdatum, het voor verevening in aanmerking komende pensioen de per 1 mei 1995 te 
bepalen tijdsevenredige pensioenaanspraak bedraagt verminderd met de per de huwelijksdatum te 
bepalen tijdsevenredige pensioenaanspraak. 
6 Bij uitkeringsregelingen is dit vergelijkbaar met de indexatie over de voorhuwelijkse 
pensioenopbouw, en eventuele verlaging vanwege kortingen. 
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Vanaf inwerkingtreding van de Wps 2021 zijn pensioenuitvoerders verplicht om in hun 

pensioenadministratie gegevens op te nemen die nodig zijn om een standaardverdeling 

(conversie over de huwelijkse periode, 50/50) conform de AG-methode uit te kunnen 

voeren. Dit betekent dat pensioenuitvoerders op de huwelijksdatum7 de waarde van de 

pensioenaanspraak moeten administreren, en hierna de plussen en minnen hierover 

moeten bijhouden. 

Dit gegeven dient bij een waardeoverdracht te worden meegegeven, zodat de nieuwe 

pensioenuitvoerder de juiste gegevens in de administratie kan opnemen. Zie ook het 

volgende hoofdstuk over informatie bij waardeoverdracht.  

 

Van pensioenuitvoerders kan niet verwacht worden dat zij over alle relevante gegevens 

beschikken om een verdeling van opgebouwd pensioen over een afwijkende periode dan 

de huwelijkse periode conform de AG-methode te kunnen uitvoeren. Indien ex-partners 

ervoor kiezen om het pensioen over een afwijkende periode te willen verdelen, geldt het 

volgende: 

- Bij verdeling van het opgebouwde pensioen over een kortere periode dan de 

huwelijkse periode, is voor huwelijken tot inwerkingtreding van de wet veelal geen 

waarde van de pensioenaanspraak op huwelijksdatum bekend. De 

pensioenuitvoerder mag dan gebruik maken van de verhoudingsgewijze 

verdeelmethode (artikel 3, onderdeel c, van het besluit). Voor huwelijken na 

inwerkingtreding van de wet geldt dat de waarde van de pensioenaanspraak op 

huwelijksdatum moet worden vastgelegd. Een verdeling over een kortere periode 

dan de huwelijkse periode kan in die situatie dan met behulp van de AG-

verdeelmethode naar rato worden uitgevoerd (artikel 2, vierde lid, van het besluit). 

- Bij verdeling van het opgebouwde pensioen over een langere periode dan de 

huwelijkse periode, kan de pensioenuitvoerder over de huwelijkse periode een 

standaardverdeling conform de AG-methode uitvoeren, aangevuld met een 

verhoudingsgewijze berekening van de voorhuwelijkse periode.   

 

De AG-methode leidt in de uitvoering tot extra handelingen en inspanning. Het is echter 

geen onmogelijke opgave, en leidt wel tot een meer faire verdeling van opgebouwd 

pensioen dan via de verhoudingsgewijze verdeelmethode. Er zijn ook situaties denkbaar 

waarin simpelweg gegevens (uit het verleden) ontbreken en hierdoor de verdeling niet 

conform de AG-methode kan plaatsvinden. In die situaties kunnen pensioenuitvoerders 

gebruik maken van de verhoudingsgewijze verdeelmethode. Dit betreft dus een tijdelijke 

situatie, aangezien pensioenuitvoerders vanaf de inwerkingtreding van de Wps 2021 de 

voor een standaardverdeling relevante gegevens moeten registreren (dit hoeft dus niet 

met terugwerkende kracht over het zittende bestand). Die tijdelijkheid kan in gevallen 

wel oplopen tot tientallen jaren, afhankelijk van het moment van trouwen en scheiden. 

Dit is echter geen reden om geen verbeteringen door te voeren voor toekomstige 

verdelingen van pensioen bij scheiding. 

 

2. Gegevensverstrekking bij waardeoverdracht 

In haar toezichttoets bij het wetsvoorstel vraagt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) 

aandacht voor correct overzicht, vooral bij (collectieve) waardeoverdrachten is de 

blijvende beschikbaarheid van de benodigde data een aandachtspunt. In reactie hierop is 

aangegeven dat in lagere regelgeving wordt vastgelegd dat alle informatie die van 

belang is voor de uitvoering van een scheiding wordt meegegeven bij een 

                                                
7 Pensioenuitvoerders ontvangen vergelijkbaar met een melding van scheiding ook een melding van 
huwelijk of geregistreerd partnerschap via de Basisregistratie Personen. 
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waardeoverdracht. Hiervoor is al toegelicht dat het gaat om gegevens die relevant zijn 

om een standaardverdeling (50/50 over de huwelijkse periode) uit te kunnen voeren. 

 

Overdragende pensioenuitvoerders zijn al verplicht om bij een waardeoverdracht de 

datum van start deelneming en (in geval van een niet aansluitende waardeoverdracht) 

de datum van einde deelneming mee te geven aan de ontvangende pensioenuitvoerder. 

Deze pensioenuitvoerder moet deze data registreren.8 Deze data zijn relevant als er op 

een later moment een scheiding aan de orde is. Alleen deelnemingsjaren tussen 

huwelijkssluiting en de datum van scheiding zijn immers relevant bij de verdeling van 

ouderdomspensioen(en). In de praktijk blijkt echter dat deze gegevensverstrekking niet 

tot nauwelijks plaatsvindt. Bij de ontvangende pensioenuitvoerder is niet bekend of het 

binnenkomend pensioen eerder is uitgebreid via een waardeoverdracht, zie hierna een 

voorbeeld: pensioen A gaat naar B, A+B gaan daarna naar C. C krijgt alleen A+B als 

totaal binnen en weet niet dat A een onderdeel van B is. Pensioenuitvoerders handelen 

hiermee naar de letter van de wet, waar bij het opstellen van de wet wel is beoogd dat 

bij elke waardeoverdracht alle relevante (deel)informatie wordt meegegeven. In 1995 is 

dit bij inwerkingtreding van de Wvps bevestigd door de toenmalige Staatssecretaris van 

SZW.9 Deze verplichting wordt nu zodanig aangescherpt dat alle informatie die van 

belang is voor de uitvoering van een standaardverdeling wordt meegegeven bij een 

waardeoverdracht, dus ook voor inkomende waardeoverdrachten die vervolgens op een 

later tijdstip weer verder worden overgedragen. Dit voorkomt dat bij een scheiding de 

verdeling van het pensioen over een onjuiste periode of op basis van onvolledige 

gegevens plaatsvindt. Deze verplichting geldt vanaf inwerkingtreding van de Wps 2021, 

het betreft geen terugwerkende kracht. Daardoor duurt het een periode voordat bij alle 

scheidingen alle relevante (deel)informatie beschikbaar is. 

 

Zoals in hoofdstuk 1 al is toegelicht, gaat gelden dat aanvullend op de nu reeds verplicht 

over te dragen informatie ook de waarde van de pensioenaanspraak op huwelijksdatum 

verrekend met alle elementen die van invloed zijn op de waardeontwikkeling 

(beleggingsrendement, toeslagverlening, kortingen, kosten en risicopremies) over de 

huwelijkse periode wordt meegegeven. Deze gegevens moeten in de 

pensioenadministratie worden geregistreerd, zodat bij een scheiding in de toekomst vrij 

eenvoudig de noodzakelijke informatie boven water gehaald kan worden. 

 

Deze aangescherpte informatieverplichting geldt niet voor de grote hoeveelheid 

bestaande kleine pensioenen die de komende jaren nog wordt overgedragen. Deze 

operatie behelst een paar miljoen kleine pensioenen, dit proces moet zo eenvoudig en 

beheerst mogelijk plaatsvinden. Bij de Wet waardeoverdracht klein pensioen is 

voorgeschreven dat de pensioensector hiervoor een plan van aanpak opstelt, welke na 

advies van de toezichthouders officieel wordt vastgesteld.  

Voor de automatische waardeoverdracht van nieuwe kleine pensioenen vanaf 

inwerkingtreding van de Wps 2021 kan een versimpelde methode gebruikt worden, 

aangezien de waardeoverdracht hier kort na einde deelneming zal plaatsvinden en de 

kans klein wordt geacht dat de burgerlijke staat van iemand in die periode verandert. 

Indien iemand als gehuwd staat geregistreerd bij de ontvangende pensioenuitvoerder, 

mag deze ervan uitgaan dat de pensioenaanspraken uit hoofde van de inkomende 

waardeoverdracht zijn opgebouwd tijdens het huwelijk. Staat iemand als alleenstaand 

geadministreerd, dan mag de pensioenuitvoerder aannemen dat de aanspraken uit 

                                                
8 Artikel 4, eerste lid, van de Regeling voor berekening in geval van waarde-overdracht (Stcr. 1995, 
83.) 
9 Handelingen TK, 1 juni 1993, 73 – 5309 en 2 juni 1993, 74 – 5358. 
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hoofde van de inkomende waardeoverdracht buiten het huwelijk zijn opgebouwd. Op 

deze manier wordt een simpele uitvoering gecombineerd met een kleine kans op fouten. 

Deze simpele uitvoering is niet geschikt voor reguliere waardeoverdrachten, omdat 

hiervan niet zonder meer vaststaat dat er een korte periode zit tussen het moment van 

einde deelneming in de pensioenregeling en de waardeoverdracht. Aangezien het bij 

reguliere waardeoverdrachten veelal over flinke overdrachtsbedragen gaat, is het niet 

zorgvuldig om de simpele methode hier ook toe te passen. 

 

3. Informatieverstrekking 

In artikel 3, vijfde lid, van de Wps 2021 is geregeld dat de informatie die de 

pensioenuitvoerder verstrekt moet voldoen aan de normen correct, duidelijk en 

evenwichtig. De informatie wordt tijdig verstrekt of beschikbaar gesteld.  

 

De informatieverstrekking aan beide partners dient door de pensioenuitvoerder in 

beginsel schriftelijk te worden verstrekt. De pensioenuitvoerder kan zich houden aan het 

laatst aan hem bekende adres van beide partners. De belanghebbende is in beginsel 

verantwoordelijk voor het doorgeven van het juiste adres. De pensioenuitvoerder heeft 

een onderzoeksplicht op het moment dat blijkt dat de gebruikte adressering onjuist is.  

Indien de pensioenuitvoerder al op een digitale wijze informatie verstrekt aan de 

verdelingsplichtige en/of de verdelingsgerechtigde partner, dan kan de 

informatieverstrekking in verband met de scheiding ook digitaal plaatsvinden. Ook op 

verzoek van betrokken partners kan er digitaal informatie worden verstrekt. 

 

De pensioenuitvoerder verstrekt op twee momenten informatie aan beide partners. 

 

A. Informatieverstrekking na ontvangst melding van scheiding via de basisregistratie 

personen 

De pensioenuitvoerder informeert beide partners over in ieder geval de volgende zaken:  

 Een duidelijke beschrijving van de standaard verdeelmethode conversie;   

 De mogelijkheid dat partners bij de scheiding afwijkende afspraken hebben 

gemaakt; 

 De geldende reactieperiode (6 maanden) en de gevolgen van het niet reageren 

binnen de gestelde reactieperiode; 

 De mogelijkheid tot verlenging van de reactieperiode (met 6 maanden) op verzoek 

van een van de partners indien er meer tijd nodig is om afwijkende afspraken door 

te geven;  

 De wijze waarop informatie met de pensioenuitvoerder gedeeld kan worden;  

 Het eenzijdige keuzerecht van de verdelingsgerechtigde partner om zijn of haar deel 

van het partnerpensioen buiten de conversie te houden, waardoor er alsnog een 

recht op bijzonder partnerpensioen ontstaat voor de verdelingsgerechtigde partner.  

 

Het is van belang dat de gevolgen van conversie voor beide echtgenoten duidelijk zijn. 

Indien het pensioen namelijk eenmaal is geconverteerd is dat onomkeerbaar. Zoals in de 

memorie van toelichting bij het wetsvoorstel voor de Wps 2021 al is aangegeven10, is de 

reactieperiode uitdrukkelijk niet bedoeld om pas dan over mogelijke afspraken te gaan 

nadenken. Deze moeten tijdens de scheiding worden gemaakt.11 Het betreft dus een 

administratieve periode. 

                                                
10 Kamerstukken II 2018/19, 35287, nr. 3, blz. 20. 
11 De verleningsperiode is bedoeld voor situaties waarin de vermogensrechtelijke afwikkelingpas na 
echtscheiding plaatsvindt, en de afspraken over pensioenverdeling zijn gekoppeld aan deze 
afwikkeling. 
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Indien er geen recht op conversie bestaat omdat het ouderdomspensioen onder de 

afkoopgrens ligt, dan hoeft de hiervoor genoemde informatie niet verstrekt te worden. 

De pensioenuitvoerder informeert beide partners wel over het feit dat er geen conversie 

zal plaatsvinden.  

 

B. Informatieverstrekking na doorvoeren verdeling in de administratie  

Zonder bericht van afwijkende afspraken of een verzoek om verlenging van de 

reactieperiode, gaat de pensioenuitvoerder na afloop van de reactieperiode over tot 

conversie. Pensioenuitvoerders kunnen desgewenst eerder dan na afloop van de 

reactieperiode tot verdeling over gaan, mits alle relevante informatie bij hen bekend is. 

Het kan voorkomen dat afwijkende afspraken al na twee maanden zijn opgestuurd. De 

uitvoerder moet er echter wel rekening mee houden dat de verdelingsgerechtigde 

partner tot het einde van de reactieperiode de tijd heeft om gebruik te maken van de 

keuzemogelijkheid om het partnerpensioen buiten de conversie te houden.  

 

Nadat de pensioenuitvoerder is overgegaan tot het converteren van pensioen worden 

beide partners hierover geïnformeerd. In de informatie wordt de hoogte van de eigen 

pensioenaanspraak genoemd. Indien gebruik is gemaakt van het eenzijdige keuzerecht 

door de verdelingsgerechtigde partner dient ook de hoogte van het bijzonder 

partnerpensioen te worden vermeld.  

 

4. Kostenverrekening conversie 

In de Wps 2021 is geregeld dat een pensioenuitvoerder bevoegd is om de kosten van 

een verdeling voor de helft aan beide partners in rekening te brengen, dan wel in 

mindering te brengen op de aan hen uit te betalen bedragen.12 In de memorie van 

toelichting van de Wps 2021 is aangekondigd dat de kosten in lagere regelgeving zullen 

worden gemaximeerd. In voorliggend besluit wordt voorgesteld om de kosten te 

maximeren op € 100,- per partner. Onder de kosten van een verdeling worden ook 

geschaard de kosten van het meerdere keren opvragen van berekeningen voorafgaand 

aan een scheiding. Pensioenuitvoerders hebben in de praktijk te maken met situaties 

waarin (de betrokken scheidingsprofessional namens de) scheidende partijen meerdere 

keren verschillende berekeningen opvragen, welke uiteindelijk ook niet altijd leiden tot 

een verdeling. Daarom wordt voorgesteld dat pensioenuitvoerders hier ook maximaal € 

100,- voor in rekening mogen brengen. Het is geen verplichting voor 

pensioenuitvoerders om kosten in rekening te brengen. Indien zij dit wel willen doen, 

dan geldende genoemde maximumbedragen. Deze bedragen worden niet jaarlijks 

geïndexeerd, dit zou de schijn van kostendekkendheid kunnen wekken en dat is niet het 

geval. Wel kan de hoogte van de in rekening te brengen kosten bij de eerstvolgende 

evaluatie van de Wps 2021 bezien worden.  

 

5. Opschortende werking waardeoverdracht 

In het voorliggende besluit wordt door een wijziging van het Besluit uitvoering 

Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling geregeld dat tijdens de 

reactieperiode een verzoek tot individuele waardeoverdracht van de verdelingsplichtige 

partner tijdelijk wordt opgeschort. Hierdoor is duidelijk welke pensioenuitvoerder 

verantwoordelijk is voor de uitvoering van de verdeling van het pensioen na afloop van 

de reactieperiode. Na de verdeling van de pensioenaanspraken kan de 

                                                
12 Artikel 3, vierde lid, van het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021. 



 

14 

 

 

pensioenuitvoerder gevolg geven aan het individueel verzoek tot waardeoverdracht van 

de verdelingsplichtige partner. 

 

6. Mijnpensioenoverzicht.nl  

De informatievoorziening op Mijnpensioenoverzicht.nl (MPO) wordt verbeterd. Met de 

Wet pensioencommunicatie13 is het doel van het pensioenregister op een aantal punten 

uitgebreid. De uitbreidingen zagen op functionaliteiten ten behoeve van verbetering van 

het overzicht (hoeveel krijg ik per maand?), inzicht (is dat voldoende voor mij?) en 

handelingsperspectief (wat kan ik doen?). Bij het verbeteren van het inzicht gaat het 

onder andere over de gevolgen van belangrijke gebeurtenissen in het leven 

(zogenaamde life events) op het pensioeninkomen. Tot op heden is de nadere uitwerking 

van belangrijke gebeurtenissen in het leven beperkt gebleven tot gevolgen van enkele 

gebeurtenissen voor het nabestaandenpensioen. In de toelichting bij het Besluit tot 

wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte 

beroepspensioenregeling in verband met de Wet pensioencommunicatie14 is aangegeven 

dat het toenmalige kabinet verwachtte dat in de toekomst de gevolgen van meer 

belangrijke gebeurtenissen zichtbaar kunnen worden gemaakt in het pensioenregister. 

Hier wordt nu een eerste stap mee gezet door in voorliggend besluit op te nemen dat 

voor ouderdomspensioen en partnerpensioen inzicht moet worden geboden in de 

gevolgen van de echtscheiding. Ter verduidelijking, het betreft geen rekentool voor ‘wat-

als-situaties’, maar een weergave van de feitelijke situatie na het verwerken van de 

scheidingsafspraken door de pensioenuitvoerder(s). 

 

Bij het pensioenregister is er technisch al voorzien in de mogelijkheid om de gevolgen 

van een scheiding te tonen voor de verdelingsplichtige partner, sommige 

pensioenuitvoerders doen dit ook al. Pensioenuitvoerders zijn niet verplicht om bedragen 

op te sturen, er kan ook gekozen worden voor een algemene tekst over mogelijke 

effecten van een scheiding. Het is onduidelijk hoeveel pensioenuitvoerders voor de 

algemene tekst kiezen en hoeveel uitvoerders de bedragen doorgeven. Het 

pensioenregister is geen grote database, maar haalt de relevante gegevens op het 

moment van inloggen op bij de betrokken pensioenuitvoerders. In voorliggend besluit 

wordt door een wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte 

beroepspensioenregeling geregeld dat alle pensioenuitvoerders inzicht moeten bieden in 

de gevolgen van een echtscheiding op de hoogte van het ouderdomspensioen en het 

partnerpensioen door middel van bedragen, ongeacht of er verevend of geconverteerd 

is. De verdelingsplichtige partner ziet daardoor dat het ouderdomspensioen lager is 

geworden na de scheiding, en de verdelingsgerechtigde partner ziet dat hij/zij later meer 

ouderdomspensioen zal ontvangen. Voor beide partners is dit behulpzaam bij hun 

financiële planning. Dit geldt ook voor mensen die onder de Wvps zijn gescheiden.15 

Daarom worden deze nieuwe communicatieverplichtingen ook op hen van toepassing. 

Dit betekent een flinke inhaalslag voor pensioenuitvoerders. Het is niet reëel te 

verwachten dat dit in een beperkte periode zal zijn geregeld. Daarom wordt voorgesteld 

om een periode van vijf jaar te hanteren voor het zichtbaar maken van scheidingen van 

vóór 2021. Dit betekent dat gescheiden partners uiterlijk op 1 januari 2026 via MPO 

inzicht hebben in de gevolgen van een echtscheiding op de hoogte (in bedragen) van het 

ouderdomspensioen en het partnerpensioen. 

                                                
13 Stb. 2015, 193. 
14 Stb. 2015, 259. 
15 Het betreft alleen die pensioenverdelingen die via het wettelijk voorgeschreven 
scheidingsformulier bij de pensioenuitvoerders zijn aangemeld. Het gaat dus om nog niet ingegane 
pensioenen, al lopende verevende pensioenen hoeven niet op MPO getoond te worden. 
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7. Gegevensbescherming 

Gezien de aard van het voorstel is een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (PIA) 

uitgevoerd, aanvullend op de PIA die is uitgevoerd voor het wetsvoorstel. Met behulp 

van de PIA is de noodzaak onderzocht van de voorgenomen verwerking van 

persoonsgegevens en zijn op gestructureerde wijze de gevolgen en risico’s van de 

maatregel(en)/het systeem voor gegevensbescherming in kaart gebracht. Hierbij is in 

het bijzonder aandacht besteed aan de beginselen van transparantie, 

gegevensminimalisering, doelbinding, het vereiste van een goede beveiliging en de 

rechten van de betrokkenen. De gegevensbeschermingseffectbeoordeling wordt in de 

wetgevingskalender gepubliceerd. 

 

In dit besluit is uitwerking gegeven aan een aantal delegatiebepalingen uit de wet. Het 

uitgangspunt van de wet is een betere benutting van het wettelijk recht op 

pensioenverdeling. De lagere regelgeving is zodanig vormgegeven dat het hieraan 

bijdraagt. Pensioenuitvoerders zijn op dit moment al aangesloten op de BRP en 

ontvangen daardoor een melding van scheiding. De handelingen die een 

pensioenuitvoerder nu uitvoert, worden uitgebreid. De pensioenuitvoerder beschikt nu 

ook al over bijna alle persoonsgegevens die nodig zijn om het pensioen te verdelen. Een 

pensioenuitvoerder weet alleen niet of, en zo ja welke afwijkende afspraken er zijn 

gemaakt over pensioenverdeling bij de scheiding. Ook op dit moment moet deze 

informatie al worden opgestuurd om de pensioenuitbetaling door de pensioenuitvoerder 

te regelen. De pensioenuitvoerder beschikt na inwerkingtreding van de wet en dit besluit 

niet over meer persoonsgegevens dan nu.16 De gegevensverwerking past bij het doel 

waar de gegevens voor zijn verzameld, namelijk pensioenuitvoering. De rechten van de 

betrokkenen bij de privacyregelgeving worden niet beperkt. De gegevensverwerking bij 

het pensioenregister past binnen hun taakopdracht. Bij het register is geen sprake van 

een grote databank, maar worden gegevens ‘real time’ opgevraagd bij de betreffende 

pensioenuitvoerder(s). Het register wijzigt niets aan deze gegevens, hooguit worden ze 

bij elkaar opgeteld.  

 

8. Regeldrukkosten 

Dit besluit heeft regeldrukeffecten voor bedrijven en burgers. Deze bestaan uit 

kennisnamekosten/inhoudelijke nalevingskosten/administratieve lasten. In het 

onderstaande zal eerst worden ingegaan op de regeldrukeffecten voor bedrijven en 

daarna de effecten voor burgers.  

 

Gevolgen voor bedrijven  

Dit besluit bevat een aantal onderdelen die gevolgen hebben voor de 

pensioenuitvoering. De structurele regeldrukkosten voor de totale pensioensector zijn 

opgenomen in tabel 1. 

 

Vanaf inwerkingtreding van de Wps 2021 zijn pensioenuitvoerders verplicht om de 

waarde op de huwelijksdatum van de tot dan opgebouwde pensioenaanspraak te 

registreren. Deze extra handeling leidt tot structurele regeldrukkosten van ca. € 1,6 

miljoen. Na registratie van deze waarde worden verhogingen en/of verlagingen 

automatisch bij- en afgeschreven, vergelijkbaar met de totale pensioenaanspraak. De 

regeldrukkosten worden daarom nihil geacht. 

                                                
16 Hierbij is aangesloten bij de principes van ‘privacy by design’ en ‘privacy by default’ uit de 
Algemene verordening gegevensbescherming (art. 25 van de AVG). 
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De aangescherpte gegevensverstrekking bij waardeoverdracht, zoals beschreven in 

hoofdstuk 2 van dit besluit, is niet opgenomen in tabel 1 omdat dit geen nieuw beleid 

betreft. In tabel 1 is de uitbreiding van de gegevensverstrekking bij waardeoverdracht 

wel opgenomen, dit betreft nieuw beleid. Ten opzichte van de bestaande voorschriften 

voor over te dragen gegevens bij een waardeoverdracht wordt een zeer beperkte 

toevoeging voorgesteld. Het extra gegeven zou na een eenmalige aanpassing van de 

administratieprocessen (zie hierna) zonder extra handelingen uit die administratie 

ingelezen moeten kunnen worden. De regeldrukkosten worden daarom nihil geacht. 

 

In hoofdstuk 3 staan twee informatiemomenten beschreven. Bij informatiemoment A 

gaat het om een standaardbericht dat aan beide ex-partners wordt gestuurd. In theorie 

kan de sector hier gezamenlijk één uniform bericht voor opstellen. Informatiemoment B 

ziet op een specifieke scheidingssituatie, en moet dus meer persoonlijke informatie 

bevatten. De totale regeldrukkosten voor deze informatiemomenten worden ingeschat 

op € 0,4 miljoen structureel.  

 

De regeldrukkosten voor de opschortende werking van een individuele waardeoverdracht 

worden nihil geacht. De kans is zeer klein dat een aanvraag voor individuele 

waardeoverdracht plaatsvindt in de reactieperiode. 

 

De regeldrukkosten voor het inzichtelijk maken van de gevolgen van een scheiding voor 

ouderdoms- en partnerpensioen op Mijnpensioenoverzicht.nl zien voor de eerste vijf 

jaren na inwerkingtreding met name op de nog te verevenen pensioenen in de toekomst 

die vallen onder de Wvps. Hierna gelden enkel de structurele administratiekosten en het 

aanbieden van de ‘verevende’ bedragen en de geconverteerde bedragen (op grond van 

de Wps 2021) ten behoeve van MPO. Op de korte termijn gaat het om regeldrukkosten 

van ca. € 8 miljoen per jaar voor de hele sector, structureel zal dit ca. € 4 miljoen zijn. 

De korte termijn regeldrukkosten zijn een overschatting, er zijn pensioenuitvoerders die 

direct na het ontvangen van een formulier een berekening maken en al over de 

gevraagde informatie beschikken. Het is echter onduidelijk hoe groot de overschatting 

is, daarom wordt het maximum opgenomen. 

 

Pensioenuitvoerders hebben de mogelijkheid om kosten in rekening te brengen, dan wel 

kosten te verrekenen met de eerste pensioenuitkering. De gehanteerde aanname is dat 

bij 20% van de conversies kosten in rekening wordt gebracht. De regeldrukkosten dalen 

hierdoor met ca. € 1,8 miljoen per jaar. Er wordt aangenomen dat er in heel weinig 

gevallen kosten in rekening worden gebracht indien er meerdere keren voorafgaand aan 

een scheiding berekeningen worden opgevraagd. 

 

Tabel 1: Structurele regeldrukkosten (inhoudelijke nalevingskosten) voor de totale 

pensioensector (in € miljoen) 

 2021 2022 2023 2024 Struc 

Registratie waarde pensioenaanspraak op 

huwelijksdatum17 

+1,6 +1,6 +1,6 +1,6 +1,6 

                                                
17 Per jaar trouwen en registreren ca. 80.000 stellen zich. Ervan uitgaande dat al deze mensen 
pensioen opbouwen op het moment van trouwen, moeten er 160.000 waardes geregistreerd 
worden. Dit is een eenvoudige en korte handeling, de aanname is dat dit € 10,- kost. 



 

17 

 

 

Bijhouden wijzigingen (plus en min) over 

waarde pensioenaanspraak op 

huwelijksdatum 

0 0 0 0 0 

Uitbreiding gegevens bij 

waardeoverdracht 

0 0 0 0 0 

Informatiemoment A18 +0,2 +0,2 +0,2 +0,2 +0,2 

Informatiemoment B19 +0,2 +0,2 +0,2 +0,2 +0,2 

Opschortende werking waardeoverdracht 0 0 0 0 0 

Inzicht bieden op MPO in gevolgen van 

scheiding voor ouderdoms- en 

partnerpensioen20 

+8 +8 +8 +8 +4 

In rekening brengen kosten -1,8 -1,8 -1,8 -1,8 -1,8 

- Totaal 8,2 8,2 8,2 8,2 4,2 

 

Er zijn incidentele regeldrukkosten aan de orde voor het aanpassen van de 

administratiesystemen bij pensioenuitvoerders. Deze worden geraamd op € 7,2 miljoen 

voor de totale sector.21 

 

                                                
18 Bij 35.000 scheidingen per jaar gaat het dan om 238.000 berichten (70.000 mensen * gemiddeld 
1,7 pensioenaanspraken * informatie naar twee partners). In een deel van de gevallen zal de 
pensioenuitvoerder met de eigen deelnemer al via een digitale route communiceren, dit drukt de 
kosten. Daarom wordt als aanname gehanteerd dat de gemiddelde kosten voor het 
standaardbericht € 1,- per persoon zijn. 
19 Per jaar worden er 45.000 conversies uitgevoerd, wat betekent dat er 90.000 
informatiemomenten B zullen zijn. De aanname wordt gehanteerd dat de gemiddelde kosten van 
individuele berichten iets hoger liggen dan bij een standaardbericht, namelijk € 1,75 per bericht, 
conform de aannames bij de Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte 
beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van 
Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende 
de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) 
(PbEU 2016, L 354). 
20 Per jaar sturen gemiddeld 15.000 stellen een formulier voor verevening op (30.000*1,7 
pensioenaanspraak), waarvan 44% hoog genoeg is om in aanmerking te komen voor verevening. Er 
worden dus ca. 22.500 vereveningen per jaar via het formulier aangemeld. Ruim 13% van deze te 
verevenen pensioenen komen nooit tot uitkering vanwege het overlijden van de gescheiden 
(gewezen) deelnemer voor de pensioendatum 
(https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/37168/table?fromstatweb). Voor de resterende 
aangemelde vereveningen wordt aangenomen dat 20% reeds is gepensioneerd, gezien de eerste 
formulieren reeds vanaf 1995 opgestuurd kunnen zijn 
(https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/37425ned/table?fromstatweb). Dit leidt ertoe 
dat voor maximaal 400.000 nog niet verwerkte vereveningen een berekening moet worden 

gemaakt om zo zichtbaar te zijn op MPO. De aanname is dat een berekening € 100,- kost, iets 
minder dan een daadwerkelijke verevening. Pensioenuitvoerders krijgen vanaf inwerkingtreding 5 
jaar de tijd, de kosten worden daarom over 5 jaren verdeeld. Conform de regeldrukparagraaf in het 
wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen wordt voor structurele administratiekosten van een 
pensioenaanspraak € 10,- gerekend.  
21 In het hoofdstuk over de regeldrukkosten in het wetsvoorstel is al rekening gehouden met de 
nieuwe standaard verdeelmethode conversie (inclusief de verdeelmethode en de te hanteren 
tarieven en factoren). Op grond van voorliggend besluit leiden de volgende beleidsmaatregelen tot 
aanvullende incidentele regeldrukkosten: 1) registratiemogelijkheid voor de waarde van de 
pensioenaanspraak op huwelijksdatum en het bijhouden van plussen en minnen hierover, 2) 
inregelen dat er extra informatie wordt meegegeven bij een waardeoverdracht, 3) beoordeling van 
inkomende kleine pensioenen (automatische waardeoverdracht) op binnen/buiten huwelijk 
opgebouwd, 4) aanpassen processen informatieverstrekking. Per maatregel wordt € 1,8 miljoen 
geraamd. Dit is gebaseerd op het SEO-rapport dat is opgesteld ten behoeve van de evaluatie van 
de Wvps. 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/37168/table?fromstatweb
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/37425ned/table?fromstatweb
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Gevolgen voor burgers 

Voor (gewezen) pensioendeelnemers en hun ex-partners zijn onderstaande 

kennisnamekosten aan de orde. Het betreft een sterke vermindering ten opzichte van de 

huidige situatie. In de huidige situatie moeten ex-partners brieven bewaren, dan wel 

contact opnemen met pensioenuitvoerders om inzicht te brengen in de gevolgen van de 

scheiding op hun ouderdomspensioen en partnerpensioen. Voor  ruim 470.000 mensen 

die in het verleden een (verevenings)formulier hebben opgestuurd aan hun 

pensioenuitvoerder(s), betekent dit een praktische verbetering en het scheelt in totaal 

ca. € 1,7 miljoen.22 De informatieverstrekking via Mijnpensioenoverzicht.nl is 24 uur per 

dag 7 dagen in de week beschikbaar. Het betreft de volgende eenmalige 

kennisnamekosten: het kennisnemen van de mogelijkheid om de gevolgen van de 

scheiding op het ouderdomspensioen en partnerpensioen in te zien op 

Mijnpensioenoverzicht.nl. 

Deze handeling is niet belastend voor burgers en zal in totaal ongeveer 5 minuten in 

beslag nemen.  

 

Net als nu kunnen er kosten voor verdeling in rekening worden gebracht bij de burger. 

Deze kosten zijn gemaximeerd op € 100,- per partner per te converteren 

pensioenaanspraak of -recht. Indien pensioenuitvoerders jaarlijks in 20 procent van de 

scheidingen de maximale kosten in rekening brengen, dan kost dit € 1,8 miljoen per 

jaar. Er wordt aangenomen dat er in heel weinig gevallen kosten in rekening worden 

gebracht indien er meerdere keren voorafgaand aan een scheiding berekeningen worden 

opgevraagd. 

 

9. Advies en consultatie  

 

9.1 Toetsen en advies 

PM toezichttoetsen DNB en AFM, advies Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) 

 

9.2 Reacties op de internetconsultatie 

PM 

 

 

 

Artikelsgewijze toelichting 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen 

In artikel 1 van het Besluit pensioenverdeling bij scheiding 2021 zijn een aantal 

begripsbepalingen opgenomen. Bij het begrip deelnemingsjaren gaat het om de voor de 

verdeling relevante jaren. Als de tot verdeling verplichte echtgenoot in de 

deelnemingsperiode eerder is gescheiden zullen alleen de jaren na die eerdere scheiding 

relevante jaren zijn. Voor het begrip waardeoverdracht wordt verwezen naar hetgeen 

daaronder wordt verstaan in de Pensioenwet of het daarmee vergelijkbare in de 

pensioenregeling waarop het te verdelen pensioen is gebaseerd.  

 

In hoofdstuk 2 zijn de regels opgenomen voor de verdeelmethode.  

 

 

                                                
22 Gerekend wordt met een kwart van een uurtarief á €15, conform het uurtarief in het 
wetsvoorstel. 
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Artikel 2. Verdeelmethode voor conversie 

In artikel 2 van het Besluit pensioenverdeling bij scheiding 2021 is de verdeelmethode 

beschreven. In het eerste lid staat als hoofdregel beschreven dat bij conversie wordt 

uitgegaan van de waarde van de opgebouwde pensioenaanspraken of, bij een scheiding 

na de ingangsdatum van het pensioen, de waarde van de pensioenuitkeringen. 

Hoe die waarde wordt vastgesteld staat in het tweede en derde lid. In het tweede lid 

staat de regeling voor de pensioenaanspraken. De waarde van de pensioenaanspraken is 

de waarde op de scheidingsdatum verminderd met de waarde van de pensioenaanspraak 

op de huwelijksdatum. Bij die vaststelling wordt rekening gehouden met vermeerdering 

en verminderingen daarover tijdens de huwelijkse periode, zoals door toeslagverlening, 

korting, rendementen, kosten en risicopremie. Voor zover deze elementen betrekking 

hebben op het voor de huwelijksdatum opgebouwde pensioen worden ze dus niet 

meegerekend.  

 

Bij een scheiding na de pensioendatum wordt op grond van het derde lid voor het 

ouderdomspensioen uitgegaan van de waarde van de pensioenuitkeringen op de 

scheidingsdatum voor zover deze toe te rekenen zijn aan de huwelijkse periode. De 

waarde van de opgebouwde aanspraak op partnerpensioen wordt op de standaardwijze 

berekend. 

 

Op grond van het vierde lid is de verdeelmethode van overeenkomstige toepassing 

indien wordt verdeeld over een afwijkende periode. Als de echtgenoten willen verdelen 

over een langere periode dan de huwelijkse periode (bijvoorbeeld door ook de periode 

van samenwoning voor het huwelijk erbij te betrekken) dan wordt de verdeelmethode 

toegepast waarbij de dag waarop partijen de verdeling willen laten starten wordt gezien 

als de huwelijksdatum in de verdeelmethode. Als de verdeling plaatsvindt over een 

kortere periode wordt de verdeling naar rato toegepast. 

 

Artikel 3. Toepassingsbereik verhoudingsgewijze verdeelmethode 

In artikel 3 van het Besluit pensioenverdeling bij scheiding 2021 is het toepassingsbereik 

van de verhoudingsgewijze verdeelmethode opgenomen. Uitvoeringsorganen kunnen 

van de verhoudingsgewijze verdeelmethode gebruik maken als ze onvoldoende 

gegevens hebben om de verdeelmethode uit artikel 2 toe te passen. Hiervan kan 

bijvoorbeeld sprake zijn als er in de huwelijkse periode waardeoverdracht heeft 

plaatsgevonden waarbij geen of onvoldoende gegevens zijn overgedragen. 

Uitvoeringsorganen kunnen verder van de verhoudingsgewijze verdeelmethode gebruik 

maken als partijen over een langere periode dan de huwelijkse periode gebruik willen 

maken voor zover het de periode vóór de huwelijkse periode betreft. Als ze over die 

periode alle gegevens hebben kunnen ze daarbij natuurlijk ook de standaard verdeling 

toepassen. Ook kan deze verdeelmethode gebruikt worden als de echtgenoten over een 

kortere periode als de huwelijkse periode willen verdelen. Als ze over de kortere periode 

wel de verdeelmethode uit artikel 2 willen toepassen wordt deze naar rato toegepast, 

 

Artikel 4. Verhoudingsgewijze verdeelmethode 

Op grond van artikel 4, eerste lid, van het Besluit pensioenverdeling bij scheiding 2021 

wordt in de verhoudingsgewijze verdeelmethode het te verdelen pensioen bepaald door 

het pensioen op het tijdstip van scheiding te vermenigvuldigen met een breuk waarin de 

teller gelijk is aan het aantal huwelijksjaren en de noemer gelijk is aan het aantal 

deelnemingsjaren. Als over een andere periode wordt verdeeld wordt op grond van het 
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tweede lid voor het aantal huwelijksjaren gelezen het aantal jaren waarover verdeeld 

wordt. 

 

Artikel 5. Aanvang deelnemerschap 

Artikel 5 van het Besluit pensioenverdeling bij scheiding 2021 regelt hoe het 

uitvoeringsorgaan het aanvangstijdstip van het deelnemerschap vaststelt als dit gegeven 

niet bekend is. Dit artikel is aangepast overgenomen uit de Regeling vaststelling regels 

pensioenberekening over deelnemingsjaren voor 1 mei 1995. Het zal ook met name 

relevant zijn bij deelneming uit het verdere verleden. Daarbij is in artikel 5 het “default” 

tijdstip van 25 jaar vervangen door de voor de betreffende deelnemer geldende 

minimumleeftijd. Dat kan 25 jaar zijn (uit de tijd van de Pensioen- en spaarfondsenwet) 

of 21 jaar uit de Pensioenwet of een andere minimumleeftijd die in de pensioenregeling 

was opgenomen. 

 

Artikel 6. Grondslagen conversie 

In artikel 6 van het Besluit pensioenverdeling bij scheiding 2021 zijn de grondslagen 

opgenomen voor de conversie. Zie hiervoor het algemeen deel van de toelichting.  

 

In hoofdstuk 3 zijn de regels opgenomen voor gegevensregistratie en 

gegevensverstrekking bij waardeoverdracht. 

 

Artikel 7. Te registreren gegevens 

In artikel 7 van het Besluit pensioenverdeling bij scheiding 2021 staan een aantal 

gegevens die ten behoeve van een eventuele latere verdeling van pensioen steeds 

geregistreerd moeten worden. Dit betreft de startdatum van de deelneming aan de 

pensioenregeling, de waarde van de pensioenaanspraak op de huwelijksdatum en, na 

automatische waardeoverdracht van een klein pensioen (zie hiervoor de toelichting bij 

artikel 8), het feit dat de deelnemer gehuwd of ongehuwd is of wel of niet een 

geregistreerd partnerschap heeft. Zoals in het algemeen deel van de toelichting is 

beschreven mogen uitvoeringsorganen bij deze kleine aanspraken er van uitgaan dat de 

gehele kleine aanspraak is opgebouwd tijdens huwelijk als de deelnemer na de 

waardeoverdracht gehuwd is en buiten huwelijk als de deelnemer na de 

waardeoverdracht ongehuwd is.  

 

Artikel 8. Gegevensverstrekking bij waardeoverdracht 

In artikel 8 van het Besluit pensioenverdeling bij scheiding 2021 is een regeling 

opgenomen voor de gegevensverstrekking bij waardeoverdracht. Daarbij gaat het om 

extra gegevens ten opzichte van de gegevens die al moeten worden verstrekt. Zo is in 

artikel 18 van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte 

beroepspensioenregeling geregeld welke gegevens moeten worden verstrekt bij een 

individuele waardeoverdracht op grond van de Pensioenwet en de Wet verplichte 

beroepspensioenregeling. 

Op grond van het derde lid is het artikel over de gegevensverstrekking bij 

waardeoverdracht van toepassing op alle soorten waardeoverdracht, zowel individueel of 

collectief. Ook bij het shoppen op de pensioendatum, wat een vorm van 

waardeoverdracht is, worden deze gegevens verstrekt. Een uitzondering is er voor de 

automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen. Op grond van de Pensioenwet 

gaat het dan om pensioenaanspraken waarvan de uitkering op jaarbasis niet meer 

bedraagt dan € 484,09 per jaar (2019). Als in andere pensioenregelingen een 

vergelijkbare regeling van toepassing is geldt deze uitzondering ook. In onderdeel b is 

een specifieke uitzondering gemaakt voor de automatische waardeoverdracht van 
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bestaande (ontstaan voor 1 januari 2018) kleine pensioenaanspraken op grond van de 

Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling die vanaf 2020 in een aantal 

jaren worden overgedragen.  

Artikel 7, eerste lid, onderdeel c, is wel van toepassing bij de automatische 

waardeoverdracht van deze bestaande aanspraken. Er moet dus na de 

waardeoverdracht geregistreerd worden of de deelnemer gehuwd of ongehuwd is.  

 

Artikel 9. Ontbrekende gegevens na waardeoverdracht 

In artikel 9 van het Besluit pensioenverdeling bij scheiding 2021 is een regeling 

opgenomen voor de situatie dat na waardeoverdracht bepaalde gegevens over de start 

en het einde van eerdere deelnemingen ontbreken. Dit is vergelijkbaar met de regeling 

op grond van de Wvps in de Regels voor berekening in geval van waardeoverdracht. 

 

In hoofdstuk 4 van het Besluit pensioenverdeling bij scheiding zijn regels opgenomen 

voor de informatieverstrekking en de kosten. 

 

Artikel 10. Informatieverstrekking na melding scheiding 

Op grond van artikel 3 van de Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 informeert het 

uitvoeringsorgaan de echtgenoten nadat het uitvoeringsorgaan is geïnformeerd over de 

scheiding ofwel door een melding via de basisregistratie personen ofwel, bijvoorbeeld bij 

een scheiding van tafel en bed, indien de echtgenoten zelf de scheiding hebben gemeld. 

In artikel 10 van het Besluit pensioenverdeling bij scheiding 2021 is opgesomd welke 

informatie het uitvoeringsorgaan daarbij in ieder geval moet verstrekken. Daarbij gaat 

het onder meer om informatie over de (gevolgen van) conversie of verevening, de 

procedure voor het doorgeven van afwijkende afspraken en de gevolgen van een 

ouderdomspensioen dat lager is dan de grens voor verdeling. 

 

Artikel 11. Informatieverstrekking na conversie 

Op grond van artikel 4, zevende lid, van de Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 

informeert het uitvoeringsorgaan de echtgenoten over de doorgevoerde conversie. In 

artikel 11 van het Besluit pensioenverdeling bij scheiding 2021 staat welke informatie 

verstrekt wordt. Daarbij staat in het eerste lid de informatie die aan de tot verdeling 

gerechtigde echtgenoot wordt verstrekt en in het tweede lid de informatie die aan de tot 

verdeling verplichte echtgenoot wordt verstrekt. In beide gevallen betreft het de hoogte 

van het ouderdomspensioen en partnerpensioen dat na de conversie aan de echtgenoot 

toekomt en de kosten die in rekening zijn gebracht. De verdelingsplichtige echtgenoot 

wordt ook geïnformeerd over de totale aanspraak op ouderdomspensioen die in de 

conversie is betrokken. 

Op grond van het derde lid wordt aan een echtgenoot op verzoek een opgave gegeven 

van de berekening van de conversie.  

  

Artikel 12. Informatieverstrekking na verevening 

De informatie die op grond van artikel 5, vijfde lid, van de Wet pensioenverdeling bij 

scheiding 2021 wordt verstrekt betreft de hoogte van de uitkeringen die aan de tot 

verdeling gerechtigde echtgenoot zullen worden betaald door het uitvoeringsorgaan en 

de kosten die in rekening worden gebracht of in mindering komen op de te betalen 

bedragen. Aan de tot verdeling verplichte echtgenoot wordt tevens informatie verstrekt 

over het aan deze echtgenoot toekomende ouderdomspensioen. Op grond van het derde 

lid kan een echtgenoot op verzoek een opgave van de berekening van de verevening 

krijgen. 
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Artikel 13. Algemene voorwaarden voor informatieverstrekking 

In artikel 13 van het Besluit pensioenverdeling bij scheiding 2021 is geregeld dat de 

informatie schriftelijk wordt verstrekt (eerste lid) tenzij elektronische 

informatieverstrekking aan een van de echtgenoten gebruikelijk is en de echtgenoot 

daar ook geen bezwaar tegen maakt of op verzoek van de (een van) de echtgenoten. 

Het uitvoeringsorgaan heeft in ieder geval met de tot verdeling verplichte echtgenoot al 

een relatie waarbij mogelijk gebruikelijk is dat informatie elektronisch wordt verstrekt. 

Het uitvoeringsorgaan kan dan de informatie die op grond van de Wet pensioenverdeling 

bij scheiding 2021 moet worden verstrekt ook elektronisch verstrekken tenzij de 

echtgenoot daar voor deze wet bezwaar tegen maakt. Elektronische verstrekking kan 

ook op verzoek van een van de echtgenoten. Met de tot verdeling gerechtigde 

echtgenoot zal veelal geen eerdere relatie bestaan. De informatie aan die echtgenoot 

wordt dan schriftelijk verstrekt. 

Op grond van het derde lid kan het uitvoeringsorgaan de schriftelijke informatie sturen 

aan het laatst bekende adres van de echtgenoot. Als dat onjuist blijkt te zijn, 

bijvoorbeeld omdat de post retour komt, raadpleegt het uitvoeringsorgaan de 

basisregistratie personen om het juiste adres te achterhalen. Zeker na een scheiding zal 

vaker de situatie bestaan dat een of beide echtgenoten een nieuw adres hebben. 

Op grond van het zesde lid verstrekt het uitvoeringsorgaan de informatie schriftelijk 

indien het adres voor elektronische verstrekking onjuist blijkt te zijn.  

 

Artikel 14. Kosten 

De kosten van verdeling die maximaal in rekening mogen worden gebracht of in 

mindering mogen worden gebracht, bedragen per echtgenoot € 100,-. Indien op verzoek 

van de echtgenoten meerdere malen berekeningen zijn uitgevoerd bedragen de kosten 

hiervoor ook maximaal € 100 per echtgenoot. 

 

In hoofdstuk 5 zijn de wijzigingen in het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet 

verplichte beroepspensioenregeling opgenomen. 

 

Artikel 15, onderdeel A en C 

In artikel 9e van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte 

beroepspensioenregeling zijn regels gesteld voor het pensioenregister. Daaraan wordt 

toegevoegd dat bij ouderdomspensioen en partnerpensioen wordt getoond wat de 

gevolgen zijn van een scheiding die heeft plaatsgevonden. De gevolgen worden getoond 

in bedragen. De gevolgen worden getoond binnen drie maanden nadat de conversie is 

doorgevoerd. Er geldt een termijn van maximaal een jaar na de scheiding waarin 

afwijkende afspraken kunnen worden doorgegeven. Uitvoeringsorganen zullen dus niet 

direct na de scheiding overgaan tot conversie. De weergave van de gevolgen van de 

scheiding in het pensioenregister moet binnen drie maanden nadat de conversie is 

gerealiseerd. Bij pensioenverdeling op grond van de Wvps geldt het volgende. Zoals in 

de algemene toelichting is opgenomen wordt de weergave van de gevolgen van een 

scheiding geleidelijk ingevoerd. De verplichting zal vanaf de datum van inwerkingtreding 

van de Wps 2021 van toepassing zijn op scheidingen vanaf deze datum. Vijf jaar na 

inwerkingtreding van de wet zal de verplichting ook bij scheidingen voor die datum van 

toepassing zijn. Dit wordt geregeld in artikel 55 van het Besluit uitvoering Pensioenwet 

en Wet verplichte beroepspensioenregeling dat na vijf jaar vervalt. Natuurlijk kunnen de 

gevolgen van scheidingen die hebben plaatsgevonden voor inwerkingtreding van de Wps 

2021 ook al eerder worden getoond. De verplichting is er na vijf jaar.  
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Artikel 15, Onderdeel B 

In een nieuw artikel 23a van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte 

beroepspensioenregeling is geregeld dat in geval een deelnemer is gescheiden een 

procedure tot individuele waardeoverdracht wordt opgeschort totdat de reactietermijn 

waarin de gewezen partners afwijkende afspraken over de verdeling van het pensioen na 

scheiding aan het uitvoeringsorgaan kunnen doorgeven is verstreken. Zo blijft steeds 

een pensioenuitvoerder verantwoordelijk voor de verdeling van het pensioen en is 

duidelijk welk deel van het pensioen vervolgens kan worden overgedragen en welk niet 

omdat het aan de verdelingsgerechtigde partner toekomt. Het gaat om een scheiding in 

de zin van de Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 (scheiding na huwelijk of 

geregistreerd partnerschap), dus niet om het beëindigen van een partnerrelatie in de zin 

van de pensioenregeling. 

De ontvangende pensioenuitvoerder informeert de deelnemer over de opschorting van 

de procedure.  

 

Deze nota van toelichting is door de Minister van Sociale Zaken wen Werkgelegenheid 

ondertekent mede namens de Minister voor Rechtsbescherming.  

 

De Minister van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid, 

 


