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Briefnr18/14/NLR/MN/rp 

Betreft: Komende wijziging van de wet Verevening Pensioen bij Scheiding, waarbij conversie 

standaard wordt.  

Verzoek: het op korte termijn aanpassen van het beleid van de Stichting van de Arbeid zodat 

elk pensioenfonds verplicht wordt conversie uit te voeren. 

 

 

Geachte meneer, mevrouw,  

 

In de vaste commissievergadering voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 maart 2018 

kwam de evaluatie van de wet Verevening Pensioen bij Scheiding aan de orde. Minister 

Koolmees kondigde aan een aantal wijzigingen in deze wet te willen aanbrengen. De 

belangrijkste veranderingen zijn dat het pensioen bij een scheiding automatisch gedeeld 

wordt over de ex-partners en dat conversie standaard wordt. Daarnaast is er ruimte voor een 

andere verdeling van het pensioen.  

 

Voor vrouwen zijn dit belangrijke verbeteringen ten opzichte van de huidige wet, omdat de 

minstverdienende partner -meestal de vrouw- financieel onafhankelijk wordt van 

beslissingen van haar/zijn ex-partner inzake het pensioen.  

Wij zijn van plan vrouwen te informeren over deze wetswijziging, met als advies om nu al bij 

een scheiding het pensioen te delen via conversie. Conversie is krachtens de huidige wet 

altijd al mogelijk geweest, maar veel professionals zoals advocaten waren hiervan te weinig 

op de hoogte en pensioenuitvoerders vonden verevening het makkelijkste.  

We raden vrouwen nu al aan voor conversie te kiezen omdat het nog zeker twee jaar duurt 

voordat dit wetsvoorstel een feit is.  

 

In het informatieblad van de Rijksoverheid op pagina 6 over de verdeling van het pensioen bij 

een scheiding, lazen we tot onze verbazing dat pensioenuitvoerders niet verplicht zijn om het 

opgebouwde pensioen via conversie te verdelen, zie bijlage. 

 

Bij het gesprek met enkele ambtenaren van de Directie Arbeidsverhoudingen – Afdeling 

Pensioenbeleid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat wij onlangs 

hadden kwam naar voren dat het een beslissing van de Stichting van de Arbeid is dat een 

pensioenfonds conversie kan weigeren. Het ministerie kan daar geen invloed op uitoefenen.  
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Vandaar dat we u vragen om zo snel mogelijk een besluit te nemen dat alle 

pensioenuitvoerders verplicht zijn op verzoek van belanghebbenden het pensioen via 

conversie te verdelen. Mede omdat over twee jaar de pensioenfondsen wettelijk verplicht 

worden om conversie uit te voeren, dus kan die datum o.i. ook naar voren geschoven worden 

zodat voor iedereen conversie mogelijk wordt.  

 

We verwachten dat er binnenkort meer verzoeken zullen komen om het pensioen via 

conversie te delen omdat we gericht bekendheid gaan geven via de aangesloten 

vrouwenorganisaties van de NVR (meer dan 1 miljoen leden) aan de mogelijkheid van 

conversie. Voor de minstverdienende partner heeft het namelijk een aantal belangrijke 

voordelen zoals een grotere financiële onafhankelijkheid van de ex, het zelf kunnen bepalen 

waar je je pensioen onderbrengt en wanneer je met pensioen gaat.  

Conversie betekent voor vrouwen een stap richting  economische zelfstandigheid.  

 

Uw antwoord op ons verzoek zien wij met een hoopvolle verwachting tegemoet.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Nenita La Rose-Lont 

Voorzitter van de Nederlandse Vrouwenraad 

 

Mede namens onze lidorganisatie WOUW Amsterdam, netwerk van maatschappijkritische 

50+ vrouwen  

 

Meer informatie: Marjan Nieuwenhuis (WOUW Amsterdam)  

020 6793159, marnieuw@dds.nl  

 

 

 

 

Bijlage 

Uit het Informatieblad van de Rijksoverheid met de titel  

‘Verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding’, 26 oktober 2017.  

 

Niet elke pensioenuitvoerder gaat akkoord om het pensioen te verdelen via conversie, pag 6 
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