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Het beëindigen van een relatie heeft veel gevolgen voor je 

pensioen. In deze brochure lees je meer over de gevolgen voor je 

ouderdomspensioen en het partnerpensioen waarop je (ex-)partner 

recht heeft. 

Allereerst geven we een beschrijving van het begrip ‘ex-partner’. Het 

pensioenreglement houdt in een notendop de volgende criteria aan: 

Een ‘ex-partner’ is:

– Je ex-echtgenoot/echtgenote;

– Je voormalige geregistreerde partner;

– Of degene met wie je officieel samenwoonde. Het samenwonen 

moet destijds zijn vastgelegd in een bij de notaris opgestelde 

samenlevingsovereenkomst. In de akte moet sprake zijn van 

‘onderlinge zorgplicht’. Als je aantoonbaar meer dan vijf jaar hebt 

samengewoond en er was sprake van onderlinge zorgplicht dan kun je 

ook in aanmerking komen als ex-partner. Je mag geen directe familie 

van de persoon zijn waarmee je samenwoonde. 

Ouderdomspensioen
Bij een scheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap1, 

heeft je ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen 

dat je tijdens de relatie hebt opgebouwd. De verdeling van het 

ouderdomspensioen bij scheiding wordt ‘pensioenverevening’ genoemd. 

Voor verevening moet jij of je ex-partner binnen twee jaar na beëindiging 

van de relatie een formulier opsturen naar het pensioenfonds. Je 

kunt dit formulier opvragen door contact op te nemen met Syntrus 

Achmea de pensioenuitvoerder van het fonds. Het deel van het 

ouderdomspensioen waar je ex-partner recht op heeft, wordt door het 

pensioenfonds uitgekeerd aan je ex-partner vanaf het moment dat jouw 

ouderdomspensioen ingaat. Bij beëindiging van samenwonen onder een 

samenlevingsovereenkomst heeft de ex-partner geen recht op de helft 

van het opgebouwde ouderdomspensioen.

Bijzonder partnerpensioen
Je ex-partner houdt het recht op partnerpensioen. Woonde je samen 

en voldeed degene met wie je samenwoonde aan de criteria voor een 

‘partner’ in het pensioenreglement, dan houdt je ex-partner ook recht op 

partnerpensioen. Het partnerpensioen voor een ex-partner wordt ‘bijzonder 

partnerpensioen’ genoemd. Net als het ‘gewone’ partnerpensioen 

wordt ook het bijzonder partnerpensioen uitgekeerd na je overlijden. 

De hoogte van het bijzonder partnerpensioen is ongeveer 6070% van 

je ouderdomspensioen dat tot het beëindigen van de relatie (dus ook 

over de periode voorafgaande aan de relatie) is opgebouwd binnen 

de basisregeling. Ook een deel van je UOP-kapitaal wordt aangewend 

voor bijzonder partnerpensioen. Als je een eventuele nieuwe partner 

hebt, dan wordt het partnerpensioen voor je nieuwe partner verminderd 

met het bijzonder partnerpensioen. Je nieuwe partner deelt dus het 

partnerpensioen met je vorige partner.

Afwijken van de standaardregeling
Jij en je ex-partner kunnen samen besluiten om af te wijken van de 

standaardregeling. Zo kun je bijvoorbeeld met je ex-partner afspreken 

dat hij of zij afziet van pensioenverevening of bijzonder partnerpensioen. 

Een dergelijke afspraak kan worden opgenomen in de huwelijkse 

voorwaarden of het convenant dat bij de scheiding wordt opgemaakt. 

Als je een afwijkende afspraak wilt maken, dan werkt het pensioenfonds 

mee, mits de afspraken goed uitvoerbaar zijn.

Opgave van de pensioenaanspraken en toeslagen
Je ex-partner ontvangt tenminste éénmaal per vijf jaar een opgave van 

het bijzonder partnerpensioen in de basisregeling. 

Om waardedaling van de pensioenaanspraken te voorkomen, probeert 

het pensioenfonds ook zijn of haar pensioen aan te passen aan de inflatie. 

Dat heet indexatie (ook wel ‘toeslagverlening’ genoemd). De ambitie 

van het pensioenfonds is om op lange termijn 90% van de inflatie te 

vergoeden in de uit te keren pensioenen respectievelijk de opgebouwde 

rechten. Let wel: het verlenen van indexatie is voorwaardelijk. Het is 

niet zeker of er in de toekomst geïndexeerd kan worden. Er is dus geen 

recht op indexatie en het pensioen wordt pas verhoogd als de financiële 

middelen van het fonds dat toelaten. 

Heb je vragen?
Wil je uitleg over de betekenis van bepaalde pensioentermen?  

Kijk dan voor een verklarende woordenlijst op de website:  

www.pensioenfondsrobeco.nl

Je kunt op verschillende manieren contact opnemen met 

het Pensioenfonds Robeco: www.pensioenfondsrobeco.nl

De beste manier is om te mailen: 

E robecopensioen@achmea.nl

T 013 462 3591

Het postadres is:

Stichting Pensioenfonds Robeco

Postbus 90170

5000 LM Tilburg

Wil je op de hoogte blijven?
Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen van het pensioenfonds 

meld je dan aan voor de nieuwsbrief op www.pensioenfondsrobeco.nl.

De tekst in deze folder is een vereenvoudigde samenvatting van een 

gedeelte uit het pensioenreglement. Er kunnen dan ook geen rechten aan 

worden ontleend. Als er onduidelijkheden of verschillen van interpretatie 

zijn, is het pensioenreglement bepalend.
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1 Dit geldt dus niet voor samenwonenden.


