Postbus 97630, 2509 GA Den Haag
Telefoon: 088 - 007 98 00
Mail: klanteninformatie@pmepensioen.nl

Aanvraagformulier ‘Verdeling van
ouderdomspensioen bij scheiding’
Wat kunt u met dit formulier?

Met dit formulier geeft u aan hoe u het ouderdomspensioen wilt verdelen tussen u en uw
ex-partner.

Wat kunt u niet met dit
formulier?

Met dit formulier kan geen afstand gedaan worden van het bijzonder partnerpensioen. Gebruik
daarvoor het formulier ‘Afstandsverklaring Bijzonder Partnerpensioen’.

Wat moet u doen?

Vul het formulier in. Stuur het ingevulde en ondertekende formulier terug. Bouwen of bouwden
u en uw ex-partner beiden pensioen op bij PME? Vul dan allebei een formulier in.

Meer informatie

1.	Persoonsgegevens
deelnemer: u bouwt of
bouwde pensioen op bij
PME

•	Meer informatie over verdeling van ouderdomspensioen vindt u op de website bij bij ’Jouw
situatie’ op de pagina ’Scheiden’.
•	U kunt ons een mail sturen via het contactformulier: www.pmepensioen.nl/contact. Wij zijn
telefonisch bereikbaar op 088 - 007 98 00.

Persoonsnummer	
Naam	
Burgerservicenummer (BSN)
Geboortedatum	
Adres	
Postcode		

Woonplaats

Land	
(Mobiel) telefoonnummer

2.

Gegevens ex-partner

Persoonsnummer	
Naam	
Burgerservicenummer (BSN)
Geboortedatum	
Adres	
Postcode		

Woonplaats

Land	
(Mobiel) telefoonnummer
IBAN-rekeningnummer*
BIC**	

*Wij hebben het rekeningnummer alleen nodig wanneer de deelnemer al met pensioen is.
**Dit nummer hoeft u niet in te vullen als u een Nederlandse bankrekening heeft (NL IBAN).
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3.

	Gegevens huwelijk of
geregistreerd partnerschap

Datum huwelijk of geregistreerd partnerschap
Datum scheiding of einde geregistreerd partnerschap
Datum scheiding van tafel en bed*

*Bent u gescheiden van tafel en bed stuur ons dan een kopie van het uittreksel uit het
huwelijksgoederenregister.
Let op: Als u gehuwd of gescheiden bent in het buitenland, hebben wij extra informatie
van u nodig.
4.

5.

	
Wilt
u het ouderdomspensioen verdelen dat
tijdens uw huwelijk of
geregistreerd partnerschap is opgebouwd?

 
Ja, het ouderdomspensioen moet verdeeld worden. Ga door naar 5.
	
Let op: bouwt of bouwde u allebei pensioen op bij PME en wilt u beide pensioenen
verdelen? Vul dan twee formulieren in.

	
Keuze
van verdeling van
het ouderdomspensioen

Verdeling van het ouderdomspensioen tussen ex-partners is geregeld in de Wet Verevening
pensioenrechten bij scheiding. Er zijn drie mogelijkheden. Kruis uw keuze hieronder aan.
 
Standaardverdeling (50/50) (ga door naar 7)
 
Afwijkende verdeling* (verevening, anders dan 50/50) (ga door naar 6)
 
Conversie* (ga door naar 6)



Nee, het ouderdomspensioen moet niet verdeeld worden. Ga door naar 7. Onderteken het

formulier en stuur ons een gewaarmerkte kopie van uw huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden, echtscheidingsconvenant of beëindigingsovereenkomst.
	Let op: Met dit formulier kan geen afstand gedaan worden van het bijzonder partnerpensioen. Gebruik daarvoor het formulier ‘Afstandsverklaring Bijzonder Partnerpensioen’.

*Stuur ons een gewaarmerkte kopie van uw huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden, echtscheidingsconvenant of beëindigingsovereenkomst.
6.

	 kiest voor een afwijken- Geef aan over welke periode u het pensioen wilt verdelen. Deze periode is ook vastgelegd in uw
U
de verdeling of conversie echtscheidingsconvenant of beëindigingsovereenkomst.
Over de periode van het huwelijk of geregistreerd partnerschap
 
 
Over een andere periode, namelijk van
tot

Hoe wilt u het pensioen verdelen?
Naam deelnemer
en
Naam ex-partner
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7.

Ondertekening

Ondertekening door de deelnemer en ex-partner is verplicht als u kiest voor:
• afwijkende verdeling
• conversie
• standaardverdeling van het ouderdomspensioen ná twee jaar na de echtscheiding
Als u kiest voor de standaardverdeling en u vraagt de verdeling binnen twee jaar na de
echtscheiding aan, dan hoeft u het formulier niet allebei te ondertekenen. Één handtekening
is dan voldoende.
Naam deelnemer
Datum

Handtekening deelnemer

Naam ex-partner
Datum

Handtekening ex-partner

Wat moet u doen?

Stuur dit aanvraagformulier en alle bijlagen, ingevuld en ondertekend naar ons terug. Tip: Maak
een kopie voor uw eigen administratie.
PME pensioenfonds
Postbus 97630
2509 GA Den Haag
U kunt het ondertekende aanvraagformulier en de bijlagen ook mailen naar:
klanteninformatie@pmepensioen.nl.

REB101-1 12.19

3 van 3

