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Voorstellen ter verbetering van de Wet VPS 
- Pensioenverevening wordt een verplicht onderdeel van een echtscheiding en bij het 
ontbinden van een geregistreerd partnerschap, net zo als alimentatie, zorg voor de kinderen, 
omgangsregeling en verdeling van boedel en huis. Zonder pensioenverevening kan de 
scheiding niet worden uitgesproken.  
 
- De verzekerde is verplicht de scheiding binnen twee jaar bij het pensioenfonds te melden 
en de afspraken van het scheidingsconvenant schriftelijk en aangetekend mee te sturen.  
 
- Conversie wordt de regel. Dat wil zeggen dat het deel van het pensioen waarop de 
vragende partij rechten heeft opgebouwd zelfstandig wordt toegekend. Het pensioen wordt 
rechtstreeks overgemaakt naar de vragende partij en is niet meer afhankelijk van de ex. Dit 
betekent b.v. dat de uitkering niet meer afhankelijk van het wel of niet behalen van de 
pensioenleeftijd van de oorspronkelijke verzekerde. Verder voordeel is dat de financiële 
band tussen de exen definitief is verbroken. Nadeel is dat bij overlijden van de verzekerde 
geen bijzonder partnerpensioen wordt toegekend, hoewel niet elk pensioenfonds dit 
uitkeert. Nadeel voor de pensioen plichtige is dat bij het overlijden van de ex het pensioen 
van de ex niet wordt bijgevoegd bij de pensioen plichtige.  
Bij een scheiding kan een andere pensioenverevening afgesproken worden 
 
- Paren die bij de notaris een samenlevingscontract opstellen, worden verplicht de verdeling 
van het pensioen op te nemen. Deze paren hebben dezelfde pensioenrechten als bij een 
echtscheiding. Ook hier is conversie de regel, waarvan echter afgeweken kan worden.  
 
- De periode dat partners ongehuwd samenwonen, geregistreerd bij de burgerlijke stand, 
telt mee in het aantal jaren dat er pensioen wordt opgebouwd bij een (echt)scheiding. Ook 
hier is conversie het uitgangspunt. Wanneer samenwonende paren alsnog hun relatie 
notarieel vastleggen, tellen de samenwonende jaren mee bij het bepalend van het 
partnerpensioen. Bij het uit elkaar gaan kan een andere pensioenverevening afgesproken 
worden.  
 
Toevoeging 
Een al enkele jaren is de trend dat mensen eerst ‘op proef’ gaan samenwonen, al dan niet 
gevolgd door een huwelijk. In 2016 ging het om 954.000 paren. Van de kinderen wordt 44 
procent geboren bij ongehuwde paren, van de eerstgeborenen is dit zelfs 50 procent*.  
 
*  Emancipatiemonitor 2016, pagina 24 
**  Opvallende is dat in de Emancipatiemonitor in de tekst en bij de meeste tabellen géén 
onderscheid meer wordt gemaakt tussen gehuwd en ongehuwd samenwonen.  
Zie Emancipatie monitor 2016, wordt er consequent gesproken over ‘(gehuwd) 

samenwonende paren’, en van ‘paar zonder/met kinderen’, b.v. pagina 148, 152 en verder 


