
 

 
18.04.2018: Wetsvoorstel: Pensioen bij scheiding automatisch verdelen. 

Inzake de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (WVPS). In deze wet staan 
allerlei  tijdsbepalingen waaraan de ex-echtgenoten zich moeten houden om het pensioen te 
verdelen. Regelmatig duurt de afwikkeling van de echtscheiding langer dan twee jaar en kan 
er geen verevening meer geclaimd worden bij een pensioenfonds. Pas bij de 
toekomstige  uitbetaling van het pensioen aan de gerechtigde kan de partner aanspraak 
doen gelden. 
 
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wenst dat na een echtscheiding 
het pensioen voortaan automatisch wordt verdeeld over beide ex-partners. Hij stelt dit voor in 
een brief aan de Tweede Kamer over de tweede evaluatie van de Wet verevening 
pensioenenrechten bij scheiding (WVPS). Koolmees gaat dit regelen door een aanpassing 
van de WVPS. Hij wil die medio 2019 bespreken met de Tweede Kamer. De komende tijd 
werkt hij het voorstel verder uit met de pensioensector, het Actuarieel Genootschap en 
andere betrokkenen. 
 
Op grond van de huidige WVPS hebben beide ex-partners bij een scheiding recht op de helft 
van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is 
opgebouwd. Standaard wordt het ouderdomspensioen verdeeld via verevening: vanaf de 
pensioeningangsdatum van de vereveningsplichtige komt een deel van zijn of haar 
ouderdomspensioen ten goede aan de vereveningsgerechtigde.  
 
Als ex-partners een verzoek tot verevening binnen 2 jaar na de scheidingsdatum doorgeven, 
verzorgt de pensioenuitvoerder ook de uitbetaling aan de vereveningsgerechtigde. Doen ze 
dat niet of te laat, dan moet de vereveningsgerechtigde zelf de uitbetaling regelen met de ex-
partner. Dit betekent vaak dat er rond de pensioendatum weer advocaten nodig zijn.  
 
Sommige pensioengerechtigden stellen de ingangsdatum uit tot maximaal 5 jaar na de 
ingangsdatum van de AOW, waardoor de ex-partner langer op pensioen moet wachten. 
Weer ergernis! 
 
Pensioenfondsen moeten in de ogen van de minister de pensioenrechten direct na scheiding 
gaan verdelen tussen de ex-partners. Nu gebeurt dat pas vlak voor de ingang van het 
pensioen, waardoor ex-partners levenslang afhankelijk van elkaar blijven voor beslissingen 
over hun pensioen, bijvoorbeeld over de vraag wanneer het pensioen moet ingaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Opmerking BM: 
 
Echtscheiding is een moeilijke situatie waarbij beide partners veel aan hun hoofd hebben. 
Daarnaast is pensioen een ingewikkeld onderwerp. De wettelijke verdeling kan en moet 
eenvoudiger. Daarom wil de minister dat dit automatisch geregeld gaat worden, waarbij 
kwetsbare partijen beschermd moeten worden.  
 
Als het aan de minister ligt kunnen beide ex-partners straks los van elkaar beslissen en 
beschikken over het verdeelde pensioen. Beide ex-partners krijgen daarmee meer regie op 
hun eigen financiële planning. Na de scheiding is in het pensioenoverzicht meteen duidelijk 
hoeveel pensioen ze later kunnen verwachten. 
 
Als het wetsontwerp de eindstreep haalt, dan kunnen beide ex-partners (los van elkaar) een 
eigen ingangsdatum kiezen. 

 


