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Dit gaat er veranderen na 2021 (uitgebreide uitleg) 
 

De gevolgen van de Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022. 
 
Op 1 januari 2022 moet de Wet pensioenverdeling bij scheiding ingaan. De 
overeenkomst met de huidige Wet verevening pensioenrechten bij scheiding is dat 
pensioenen ingeval van scheiding dan nog steeds verdeeld worden, maar de manier 
waarop wordt totaal anders. Dit is de uitgebreide uitleg van het onderwerp ‘Dit gaat er 
veranderen na 2021’ 
 

 

Niet meer van elkaar afhankelijk 
 
Als je nu kiest voor de standaard verdeling (verevening) van pensioen 
dan blijf je in de toekomst als ex-partners afhankelijk van elkaar. 
Afhankelijk van wanneer je ex-partner met pensioen wil, in leven blijft 
of eerder dan jij komt te overlijden. Met de nieuwe wet vanaf 2022 heb 
je daar geen last meer van: dan wordt conversie de standaard manier 
van pensioen verdelen. 
 
Zo kun je bij verevening niet maar bij conversie wel zelf bepalen wanneer 
je met pensioen wil, of je eerst meer wil en later minder of je je pensioen 
wil beleggen of juist niet. Maar ook of je bij baanwisseling je pensioen 
wil overdragen naar de pensioenuitvoerder van je nieuwe werkgever, of 
je 10% van je pensioenpot in één keer uitgekeerd wil hebben. 
 

Wat is conversie? 
 
Bij conversie van je pensioen krijg je een eigen aanspraak op een pensioenuitkering zonder dat je ex-partner 
hierover iets te zeggen heeft. Je bepaalt bijvoorbeeld zelf je eigen pensioendatum. Als je ex-partner komt te 
overlijden krijg je ingeval van conversie ook geen bijzonder partnerpensioen meer. Hiervoor in de plaats krijg je 
mogelijk een stukje extra ouderdomspensioen. 
 
Je spreekt dan af dat je bijvoorbeeld de pensioenen verdeelt zoals met verevening, dus elk de helft van het 
pensioen wat tijdens jullie huwelijk is opgebouwd. Vervolgens spreken jullie met je pensioenuitvoerders af dat dit 
een eigen recht op pensioen moet worden. Je vraagt dan om conversie van het pensioen.  
 
Dit lijkt wel op verevening, maar is toch echt anders. Bij ‘Als je ex-partner eerder komt te overlijden’ schreven we 
wat er gebeurt als jullie pensioenen verevend zijn en de ex-partner komt te overlijden. Dan krijg je het verdeelde 
deel van jouw pensioen weer terug. Dat krijg je bij conversie niet! Als jullie kiezen voor conversie, dan wordt het 
bijzonder partnerpensioen ook omgerekend naar een eigen aanspraak op extra ouderdomspensioen. Ook daarom 
wordt je eigen ouderdomspensioen dan waarschijnlijk wat hoger.  
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Voorbeeld 
 
Jouw partner heeft een jaarlijks uit te keren ouderdomspensioen vanaf 68 jaar van € 10.000 
opgebouwd tijdens jullie huwelijk. Als hij komt te overlijden, ontvang jij jaarlijks en levenslang 
€ 7.000. Jij hebt geen pensioen opgebouwd. Jij bent 38 en je partner is 43 en jullie gaan 
scheiden. Jullie besluiten het ouderdomspensioen van je partner zo te verdelen dat elk de 
helft krijgt, dat is € 5.000 per persoon. Jij hebt natuurlijk ook recht op dat bijzonder 
partnerpensioen van € 7.000.  
 
Jullie besluiten tot conversie over te gaan. De zelfstandige aanspraak op ouderdomspensioen 
van je ex-partner wordt dan € 5.600 en dat van jou € 7.825. Ieder vanaf zijn of haar eigen 68-
jarige leeftijd. Als je ex-partner komt te overlijden, krijg jij geen uitkering van bijzonder 
partnerpensioen, want dat is door de conversie omgeruild tegen extra ouderdomspensioen 
voor jou. 

 
 
Je vraagt je misschien af hoe het komt dat jouw pensioen veel hoger wordt dan die € 5.000. Dat komt in de eerste 
plaats omdat jouw bijzonder partnerpensioen ook omgerekend is naar ouderdomspensioen voor jezelf. In de 
tweede plaats zou die € 5.000 ingeval van verevening al gaan uitkeren vanaf je 63-jarige leeftijd. Nu je echter een 
zelfstandige aanspraak op pensioen hebt, wordt jouw pensioenleeftijd gezet op 68 jaar. Net als bij je ex-partner, 
maar die wordt dus 5 jaar eerder dan jij 68 jaar. Omdat je nu ingeval van conversie het ouderdomspensioen 5 jaar 
later krijgt, is dat behoorlijk toegenomen. 
 
Bij conversie ben je ook niet meer afhankelijk van je partner. Niet wat deze beslist over pensioendatum, soort 
beleggingen, garanties, eerst meer pensioen en later minder, een gelijkblijvende of juist stijgende uitkering. 
 

Krijg je bij conversie meer of minder pensioen? 
 
Beiden kan. Als jezelf pensioen hebt opgebouwd dan krijg je waarschijnlijk bij scheiding vanaf 2022 meer. Als je 
zelf geen pensioen hebt opgebouwd, dan krijg je minder. 
 

Waarom krijg ik meer of minder vanaf 2022? 
 
Dat heeft te maken met je aanspraak op bijzonder partnerpensioen dat dan standaard wordt omgezet naar extra 
ouderdomspensioen voor jezelf. Maar dat is niet alles. Conversie kan nu immers ook. Echter vanaf 2022 wordt 
voor de berekening van de hoogte van het bijzonder partnerpensioen alleen de helft van de huwelijkse periode 
genomen. Tot en met 2021 is dat over de hele huwelijkse periode plus de periode daarvoor.  
 
Verevening van pensioen is nu de standaard. Als je pensioenaanspraak geconverteerd wordt dan wordt deze 
meestal hoger. Daarbij komt dat je geen bijzonder partnerpensioen meer krijgt na overlijden van je ex-partner. 
Ook dat wordt geconverteerd. Ook dit kan er voor zorgen dat je meer ouderdomspensioen krijgt. 
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Hoeveel is dit verschil? 
 
Dat kan behoorlijk oplopen, maar elke situatie is uniek. Het ouderdomspensioen kan wel 50% meer worden maar 
net zo goed 30% minder. Als je wil weten wat het verschil in jouw situatie of die van je cliënt is, stuur dan een e-
mail naar mailmij@pensioenkansimpel.nl of bel met Dick Mollema op 06 55 735 700. We kunnen je dan ook 
kosteloos een voorbeeldbrief met vragen voor de pensioenuitvoerder  aanbieden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wat er nog meer verandert vanaf 2022 
 
Vanaf 2022 wordt conversie dus de standaard. Pensioenuitvoerders krijgen de scheiding doorgegeven vanuit de 
registers van de burgerlijke stand. Je krijgt dan vanzelf bericht. Als je niets doet worden jullie pensioenen weer 
verdeeld zodat elk de helft van elkaars pensioen krijgt.  
 
Die verhouding van het te verdelen pensioen kan ook anders, maar dat moet je dan op tijd melden bij je 
pensioenuitvoerder. In de brief die je dan krijgt van de pensioenuitvoerder staat daar meer over. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorbeeld 
 
Marko en Leonie gaan scheiden op 31 december 2021. Tijdens de huwelijkse periode 
heeft Marko € 15.652 aan ouderdomspensioen opgebouwd. Het partnerpensioen waar 
Leonie recht op heeft bedraagt nu nog € 14.852. Bij echtscheiding vanaf 1 januari 2022 
is dat nog slechts € 5.479. Leonie heeft geen pensioen opgebouwd.  
 
Hoe pakt de standaardverdeling van de pensioenen dan uit, nu nog in 2020 en 2021 en 
hoe vanaf 2022? In het overzicht hierna staan de bedragen bij scheiden t/m 2021 en 
vanaf 2022. Beiden ingeval van conversie.  
 
 

Marko krijgt zo bijna 60% meer pensioen en Leonie 30% minder pensioen.  
 

t/m 2021 vanaf 2022 verschil
Marko 7.826€    12.318€     4.492€    
Leonie 13.550€  9.479€       -4.071€  


