Checklist

Uit elkaar gaan is meestal een vervelende gebeurtenis waarbij veel zaken
geregeld moeten worden. Ook rondom je pensioen. Wil je controleren of
je alles hebt geregeld rondom de verdeling van je pensioen? Bekijk de
checklist om te zien of je niets vergeten bent.

Pensioenfonds

Einde huwelijk of
geregistreerd partnerschap


Ga na of er afspraken zijn gemaakt of maak afspraken over de
verdeling van het ouderdomspensioen en partnerpensioen.



Informeer het pensioenfonds over de
scheiding en de gemaakte afspraken.
Gebruik hiervoor het formulier ‘Mededelingsformulier in verband met verdeling
van ouderdomspensioen bij scheiding’.

Einde notariële
samenlevingsovereenkomst


Ga na of er in de samenlevingsovereenkomst afspraken zijn
gemaakt over de verdeling van het partnerpensioen en eventueel
het ouderdomspensioen.



Meld je partner af bij het
pensioenfonds. Ga hiervoor naar
‘Mijn Pensioen’, je persoonlijke
omgeving op onze website. Stuur
eventueel gemaakte afspraken
ook via ‘Mijn Pensioen’.
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Wijk je af van de 50/50-verdeling
van het ouderdomspensioen?
Stuur een kopie mee van het notarieel document waaruit dit blijkt.



Ziet je ex-partner af van het bijzonder partnerpensioen? Stuur de
‘Afstandsverklaring bijzonder partnerpensioen’ met een kopie van
zijn/haar legitimatiebewijs op naar het pensioenfonds. Als jullie dit al
hebben vastgelegd in het echtscheidingsconvenant, kun je daar een
kopie van opsturen.
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Controleer de bevestiging van het pensioenfonds. Heb je vragen over
de verdeling van je pensioen? Neem contact op met de Pensioendesk
van ABN AMRO Pensioenfonds.
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Ziet je ex-partner af van het
bijzonder partnerpensioen? Stuur de
‘Afstandsverklaring bijzonder partnerpensioen’ met een kopie
van zijn/haar legitimatiebewijs op
naar het pensioenfonds.



Controleer de bevestiging van het pensioenfonds. Heb je vragen over
de verdeling van je pensioen? Neem contact op met de Pensioendesk
van ABN AMRO Pensioenfonds.

