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Contact
Het kan zijn dat u na het lezen van deze brochure nog
vragen heeft. Neemt u dan contact met ons op via
telefoonnummer 030 – 277 96 40 of stuur een e-mail naar
advies@huisartsenpensioen.nl.

Voorwaardelijkheidsverklaring

CBS-indexcijfer van de CAO-lonen bij de overheid gevolgd.
Hiervan kan SPH afwijken als de inkomensontwikkeling van
huisartsen daartoe aanleiding geeft. SPH betaalt de toekomstige
verhogingen van de (opgebouwde) pensioenen uit de reserves
van het pensioenfonds. Deze verhogingen zijn voorwaardelijk,
u kunt hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.

SPH streeft ernaar ieder jaar uw (opgebouwde) pensioen te
verhogen. Daarbij wordt in principe de ontwikkeling van het

Disclaimer

Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen
Postbus 350
3700 AJ Zeist
T 030 – 277 96 40
www.huisartsenpensioen.nl

Deze brochure is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen.
De informatie in deze brochure is een verkorte en vereenvoudigde
versie van de informatie uit het pensioenreglement. Het
pensioenreglement is leidend.
U kunt het pensioenreglement opvragen via Pensioenbeheer SPH
of downloaden via onze website: www.huisartsenpensioen.nl.

Uit elkaar
Als u en uw partner uit elkaar gaan, dan heeft dat
belangrijke gevolgen voor uw pensioen. In deze
brochure leest u wat deze gevolgen precies zijn,
welke keuzes u kunt maken en hoe u dit kunt
regelen. Uit elkaar betekent: echtscheiding, het
beëindigen van geregistreerd partnerschap en
het beëindigen van een notariële samenlevingsovereenkomst.

Samenwonen en uit elkaar
Als samenwonende partners uit elkaar gaan, zijn
niet alle wettelijke bepalingen zondermeer van
toepassing. De wettelijke bepalingen voor
ouderdomspensioen gelden alleen voor echtscheiding en het beëindigen van geregistreerd
partnerschap. In de pensioenregeling van SPH is
het echter wel mogelijk gemaakt om – ook in
geval van het beëindigen van een notariële
samenlevingsovereenkomst – aan te sluiten bij de
afspraken rond ouderdomspensioen die zijn
vastgelegd in de Wet verevening pensioenrechten
bij scheiding (Wet VPS).
Om de leesbaarheid te vergroten, maken wij in
deze brochure niet steeds onderscheid tussen
deze vormen van partnerschap, maar gebruiken
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we het algemenere begrip ‘uit elkaar’. Wellicht
ten overvloede: bij SPH bent u samenwonend als
de partner is aangemeld en een notariële samenlevingsovereenkomst is overlegd.

Twee wetten rond scheiden
Als partners gaan scheiden, dan krijgen ze te
maken met twee wetten:
• Wet verevening pensioenrechten bij scheiding
(wet VPS) voor ouderdomspensioen
• Wet verplichte beroepspensioenregeling (WvB)
voor partnerpensioen
De afspraken rond ouderdomspensioen zijn
vastgelegd in de wet VPS. SPH voert op uw
verzoek de gemaakte afspraken voor u uit, maar
u kunt de uitbetaling van een deel van het
ouderdomspensioen ook onderling regelen.
Als u besluit uw afspraken te laten uitvoeren via
SPH, dan dient u dit uiterlijk binnen twee jaar
nadat u officieel uit elkaar bent, kenbaar te maken
bij SPH. De afspraken rond partnerpensioen zijn
vastgelegd in de WvB, de uitvoering loopt altijd
via SPH.

De gevolgen voor het ouderdomspensioen
Standaardverdeling
Als u en uw partner uit elkaar gaan, dan heeft uw
ex-partner wettelijk recht op de helft van het
ouderdomspensioen dat tijdens uw huwelijk of
relatie is opgebouwd. Dit is de standaardverdeling,
ook wel standaardverevening genoemd. Het deel
van uw ouderdomspensioen dat toekomt aan uw
ex-partner wordt het ‘bijzonder ouderdoms
pensioen’ genoemd. Uw ex-partner ontvangt dit
pensioen vanaf het moment dat u met pensioen
gaat. Uw ex-partner blijft afhankelijk van de
keuzes die u maakt rond uw pensioen, zoals uw
pensioendatum en conversie. SPH keert het
bijzonder ouderdomspensioen rechtstreeks uit
aan uw ex-partner. U, uw ex-partner of beiden
dienen vooraf een verzoek in te dienen, uiterlijk
twee jaar nadat u officieel uit elkaar bent gegaan.
Kiest u niet voor uitvoering via SPH, dan blijft uw
ex-partner het recht op uitbetaling behouden,
maar u dient dan zelf voor de betaling te zorgen
vanaf het moment dat u met pensioen gaat. Is uw
ouderdomspensioen al ingegaan op het moment
van scheiden, dan gaat het bijzonder ouderdomspensioen in per de eerstvolgende maand nadat de
scheiding officieel is uitgesproken.

Afwijken van de standaardverdeling
In onderling overleg kunt u ook afwijken van de
standaardverdeling. Zo kunt u er samen voor
kiezen om bijvoorbeeld meer of minder dan de
helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde
ouderdomspensioen uit te betalen. Ook kan uw
ex-partner afstand doen van recht op bijzonder
ouderdomspensioen. Gemaakte afspraken moeten
zijn opgenomen in de huwelijkse voorwaarden
of de partnerschapsvoorwaarden, of in het
convenant dat na de scheiding wordt opgemaakt.
Ook deze afspraken kunt u laten uitvoeren door

SPH. U moet hiervoor wel een verzoek indienen,
uiterlijk binnen twee jaar nadat u officieel uit
elkaar bent gegaan.

Omzetten naar zelfstandig recht
U en uw ex-partner kunnen ook overeenkomen
dat het recht op het bijzonder ouderdoms
pensioen en het bijzonder partnerpensioen (zie
verderop in deze brochure) van uw ex-partner
worden omgezet naar een zelfstandig recht op
ouderdomspensioen voor uw ex-partner.
Dit wordt ook wel ‘conversie leven’ genoemd.
Het houdt in dat uw ex-partner een eigen
ouderdomspensioenrecht krijgt. Dit zelfstandig
recht gaat in op het moment dat uw ex-partner
68 jaar wordt. Er is geen afhankelijkheid meer
tussen u en uw ex-partner. Uw ex-partner kan zelf
kiezen voor een eerdere of latere pensioendatum
en maakt ook zelf de keuze voor conversie.
Het betekent ook dat het overlijden van een van
beiden geen invloed heeft op de pensioen
uitkering van de ander. Anders dan bij verevening
komt ook het partnerpensioen niet terug bij de
deelnemer als de ex-partner overlijdt. Dit is al
verrekend in het zelfstandig recht.
Aan het omzetten naar zelfstandig recht is een
aantal voorwaarden verbonden. Laat u vooraf
informeren door de adviseurs van Pensioenbeheer
SPH. Als u kiest voor een zelfstandig recht, dan
kunt u de gemaakte afspraken opnemen in de
huwelijkse voorwaarden of de partnerschaps
voorwaarden, of in het convenant dat na de
scheiding wordt opgemaakt. Op uw verzoek
voert SPH de afspraken uit. Dit verzoek kunt u
indienen uiterlijk binnen twee jaar nadat u
officieel uit elkaar bent gegaan.
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De gevolgen voor het partnerpensioen
Uw ex-partner heeft recht op het partnerpensioen
dat tijdens uw deelname is opgebouwd tot het
moment dat u uit elkaar gaat. Dit wordt het
‘bijzonder partnerpensioen’ genoemd. Uiteraard
is het partnerpensioen dat al is toegekend aan een
eerdere relatie hiervan uitgesloten. Uw ex-partner
ontvangt het bijzonder partnerpensioen als u
komt te overlijden. Een eventuele uitkering van
bijzonder ouderdomspensioen wordt dan
stopgezet. Het bijzonder partnerpensioen blijft
ook gehandhaafd als uw ex-partner een nieuwe
relatie krijgt. Overlijdt uw ex-partner eerder dan u
en is uw pensioendatum nog niet ingegaan, dan
komt het bijzonder partnerpensioen weer bij u
terug als partnerpensioen. Dit kan dan ten goede
komen aan een eventuele nieuwe partner of u
kunt het op de pensioendatum geheel of gedeeltelijk uitruilen voor extra ouderdomspensioen.

Scheiding van tafel en bed
De wet maakt onderscheid tussen een
echtscheiding en een scheiding van tafel en
bed. In het laatste geval heeft de partner wel
recht op bijzonder ouderdomspensioen, maar
niet op bijzonder partnerpensioen.

SPH probeert elk jaar uw pensioenaanspraken of
uw pensioenuitkering te verhogen. Als SPH een
procentuele verhoging toekent, dan geldt dit
percentage ook voor het bijzonder ouderdomspensioen, het bijzonder partnerpensioen en het
zelfstandig recht van uw ex-partner. Op alle
jaarlijkse verhogingen van SPH is de voorwaardelijkheidsverklaring van toepassing.

Wat moet u regelen?
U kunt ook afspreken met uw ex-partner dat
hij of zij afstand doet van het recht op bijzonder
partnerpensioen. In dat geval blijft het partnerpensioen beschikbaar voor uw eventuele nieuwe
partner. U dient deze afspraken kenbaar te maken
bij SPH bijvoorbeeld via het convenant dat na
scheiding wordt opgemaakt.

Conversie leven en conversie
In deze brochure worden de termen conversie
leven en conversie genoemd. Dit zijn twee
verschillende begrippen. Conversie leven is een
veelgebruikte term in de pensioenwereld. Het
gaat hier om het omzetten van opgebouwde
pensioenrechten naar een zelfstandig recht
voor de ex-partner. Het begrip conversie hoort
bij de SPH-pensioenregeling. Conversie met
2,25% houdt in dat u kiest voor een hogere
aanvangsuitkering van het pensioen die
vervolgens jaarlijks wordt verlaagd met 2,25%.
Bij conversie blijft het voorwaardelijke
jaarlijkse toeslagbeleid gewoon van kracht.
Met conversie kiest u alleen voor een andere
verdeling van uw pensioen.

Om alles goed te kunnen afwikkelen, is het
belangrijk dat u het beëindigen van uw relatie zo
snel mogelijk aan ons doorgeeft, bij voorkeur
binnen zes maanden na beëindiging.
Dat kan alleen via een officieel document, zoals:
• Een kopie van de inschrijving van het
echtscheidingsvonnis bij de Burgerlijke Stand
• Een kopie van de gezamenlijke verklaring van
beëindiging van relatie door een ambtenaar van
de Burgerlijke Stand
• Het wijzigingsformulier ondertekend door u en
uw ex-partner. Dit formulier vindt u op onze
website onder ‘Downloads’
Wilt u een standaardverdeling of een zelfstandig
recht aanvragen, dan moet u gebruikmaken van
het ‘Formulier mededeling van scheiding in
verband met verdeling van ouderdomspensioen’.
Dit formulier kunt u downloaden via de website
www.rijksoverheid.nl. U stuurt dit formulier
vervolgens naar SPH. In alle gevallen geldt dat
SPH moet instemmen met de door u en uw
ex-partner gemaakte afspraken.
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