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  Checklist

  Is uw scheiding geregistreerd?
   Uw scheiding moet officieel geregistreerd worden. Uw advocaat of notaris 

stuurt daarom de echtscheidingsbeschikking naar de gemeente waar u 

getrouwd bent. Wij ontvangen daar vervolgens automatisch bericht over. 

Woont u inmiddels in het buitenland? Dan moet u zelf de echtscheidings

beschikking naar ons opsturen.

  Als u ongehuwd samenwoonde of in het buitenland woont
   Woonde u ongehuwd samen? Of woont u in het buitenland? Meldt u 

uw partner dan zelf schriftelijk bij ons af. Dit doet u door het formulier 

‘Partnerregistratie’ in te vullen en aan ons op te sturen. Uw expartner moet 

het formulier ook ondertekenen. U vindt het formulier op  

www.philipspensioenfonds.nl/downloads

   Als we het verdeelde ouderdomspensioen rechtstreeks  
aan uw ex-partner moeten betalen

   Wilt u of wil uw expartner dat we het deel ouderdomspensioen voor uw 

expartner rechtstreeks aan die expartner uitbetalen? Stuur ons dan binnen 

twee jaar na de echtscheiding het ‘Mededelingsformulier in verband met 

 verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding’. U vindt dit formulier op  

www.rijksoverheid.nl Als u kiest voor de standaardverdeling (50%–50%), 

hoeft slechts een van beide partijen het formulier te ondertekenen. 

Informeert u ons niet binnen twee jaar? Dan betalen wij alleen pensioen uit 

aan u als deelnemer. U moet er dan zelf voor zorgen dat uw expartner  

het deel van uw ouderdomspensioen ontvangt.

  Als u afwijkende afspraken wilt maken
  –  Afwijkende afspraken moeten vastliggen in huwelijkse  voorwaarden,  

het echtscheidingsconvenant of de beëindigings overeenkomst. Stuur ons 

hiervan een gewaarmerkte kopie.

  –  Kiest u voor een afwijkende verdeling of conversie van het ouderdoms

pensioen? Stuur ons dan binnen twee jaar na de echtscheiding het 

‘Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdoms

pensioen bij scheiding’.

  –  Wil uw expartner afstand doen van het bijzonder nabestaanden

pensioen? Stuur ons dan een gewaarmerkte kopie van het document 

waarin dit is  vastgelegd. U kunt ook de 'Afstandsverklaring' downloaden 

via www.philipspensioenfonds.nl/downloads. Deze verklaring moet u dan 

binnen twee jaar na de beëindiging van uw relatie aan ons terugsturen.

  Als uw persoonlijke gegevens wijzigen
   Geef het aan ons door als u een nieuwe relatie aangaat of als u verhuist naar 

het buitenland.
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U en uw partner gaan uit elkaar

Als er een einde komt aan een relatie, is dat een ingrijpende gebeurtenis met vaak veel gevolgen. U moet bijvoorbeeld 

afspraken maken over de kinderen, de alimentatie, het huis en over de verdeling van de bezittingen.  

Maar waar u  misschien niet direct aan denkt, is het pensioen dat u beiden heeft opgebouwd tijdens uw relatie.

Het einde van uw relatie kan gevolgen hebben voor het ouderdomspensioen. Ook heeft het invloed op het nabestaanden

pensioen. Wat is standaard geregeld? Welke keuzes heeft u precies? En wat moeten u en uw expartner daarvoor regelen? 

In deze brochure leest u wat er is geregeld en waaraan u moet denken.

Belangrijk als u samenwoonde

Woonde u samen voordat uw relatie eindigde? Maar was u niet gehuwd of was er 

geen geregistreerd partnerschap? Dan zijn de gevolgen voor uw pensioen anders. 

Let goed op de informatie die u steeds leest bij het logo dat hier linksboven staat.

 Welke informatie leest u in deze brochure? Pagina
 

1 Uw relatie eindigt 4
 Wat was uw burgerlijke staat voordat uw relatie eindigde?

2 Gevolgen ouderdomspensioen 5
 Wat gebeurt er standaard met uw ouderdomspensioen en wat is er wettelijk geregeld?

3 Gevolgen nabestaandenpensioen 7
 Wat gebeurt er standaard met uw nabestaandenpensioen?

4 Andere afspraken 8
 Welke andere afspraken kunnen u en uw expartner maken over uw pensioen?

5 Meer informatie 10
 Wat gebeurt er als uw persoonlijke gegevens wijzigen? En waar kunt u terecht met vragen en klachten?
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1Uw relatie  
eindigt

Als u en uw partner uit elkaar gaan, hangen de  gevolgen 

voor uw pensioen af van uw burgerlijke staat:  

bent u getrouwd, heeft u een geregistreerd partnerschap 

of woont u samen? Hieronder leest u wat er met uw 

 pensioen gebeurt.

U bent getrouwd
Bent u getrouwd en gaat u scheiden? Dan heeft uw 

expartner recht op een deel van uw opgebouwde 

ouderdoms pensioen (zie verder hoofdstuk 2).  

Uw expartner heeft als u komt te overlijden, ook recht 

op het nabestaandenpensioen dat u heeft  opgebouwd 

(zie verder hoofdstuk 3). In hoofdstuk 4 leest u welke 

andere afspraken u kunt maken en wat u en uw 

 expartner daarvoor moeten regelen.

U heeft een geregistreerd partnerschap
Geregistreerd partnerschap is volgens de wet vrijwel 

hetzelfde als getrouwd zijn. U heeft overigens geen 

 geregistreerd partnerschap als u alleen op hetzelfde 

adres staat ingeschreven en/of fiscale partners bent. 

De regels voor uw pensioen zijn hetzelfde bij huwelijk 

en geregistreerd partnerschap. Onder het kopje ‘U bent 

getrouwd’ leest u wat er met uw pensioen gebeurt.  

Als we in deze brochure spreken over getrouwd zijn 

en scheiding, geldt de informatie ook voor u als u een 

 geregistreerd partnerschap had.

Advocaat of notaris geeft scheiding door
Was u getrouwd of had u een geregistreerd partner

schap? En is uw scheiding officieel  uitgesproken?  

Dan stuurt uw advocaat of notaris de echtscheidings

beschikking naar de gemeente waar u getrouwd bent. 

Die gemeente verwerkt de echtscheiding.  

Philips Pensioenfonds krijgt  vervolgens automatisch  

een bericht van uw scheiding.

Actiepunt
Woonde u ongehuwd samen of woont u in het 

 buitenland? Meld uw partner dan zelf schriftelijk 

af bij Philips Pensioenfonds. U gebruikt hiervoor 

het formulier ‘Partnerregistratie’. Uw expartner 

moet het formulier ook ondertekenen. U vindt 

het formulier op www.philipspensioenfonds.nl/

downloads

U woont samen

Woonde u samen en had u uw expartner bij 

ons aangemeld? Dan zijn de gevolgen voor uw 

 pensioen anders dan wanneer u getrouwd was.  

Op het moment dat u en uw partner uit elkaar 

gaan, is er volgens de wet niets geregeld voor de 

verdeling van uw ouderdomspensioen. U kunt er 

wel zelf voor kiezen om het ouderdomspensioen 

te verdelen. In hoofdstuk 2 leest u wat u dan moet 

doen. Als u samenwoonde, heeft uw expartner wel 

recht op het opgebouwde nabestaandenpensioen. 

Meer hierover leest u in hoofdstuk 3.

Scheiden van tafel en bed
Als u en uw partner gaan scheiden van tafel en bed, bent 

u wettelijk gezien nog getrouwd. Alleen leeft u apart 

van uw partner. Ook dan heeft uw expartner recht op 

een deel van uw ouderdomspensioen. Een scheiding 

van tafel en bed heeft (nog) geen gevolgen voor het 

 nabestaandenpensioen. Dat is pas het geval, als het 

huwelijk definitief ontbonden is.
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2Gevolgen  
ouderdomspensioen

Als u gaat scheiden, heeft dat gevolgen voor uw 

ouderdoms pensioen. In de wet staat wanneer en 

hoe de verdeling van uw ouderdomspensioen moet 

 plaats vinden. Hieronder leest u wat dat betekent.

Wat is er wettelijk geregeld?
U en uw expartner hebben allebei recht op een deel 

van uw ouderdomspensioen. Het gaat alleen om 

het  ouderdomspensioen dat u tijdens uw  huwelijk 

heeft opgebouwd. Dit noemen we ‘verevening’, ofwel 

 ‘verdeling’. Dit staat in de ‘Wet verevening pensioen

rechten bij scheiding’ (Wet VPS). Deze wet geldt voor 

alle scheidingen en beëindigingen van  geregistreerd 

 partnerschap na 1 mei 1995. In de  brochure 

‘Verdeling van ouderdomspensioen bij  scheiding’ 

van het Ministerie van Veiligheid en Justitie vindt u 

alle  informatie over de Wet VPS. Deze brochure is 

 beschikbaar via www.rijksoverheid.nl

Verdeling ouderdomspensioen  

niet wettelijk geregeld

Als u ongehuwd samenwoont, is de verdeling 

van uw ouderdomspensioen bij het einde van 

de  relatie niet wettelijk geregeld. U kunt er wel 

zelf voor kiezen om het ouderdomspensioen 

te  verdelen. U moet hier dan samen met uw 

 expartner afspraken over maken. Daarnaast 

moet u er zelf voor zorgen dat uw expartner het 

 afgesproken deel van uw pensioen ontvangt.  

Dat doet Philips Pensioenfonds niet.

Standaardverdeling: ieder krijgt de helft
U en uw expartner hebben allebei recht op de helft van 

het ouderdomspensioen dat u tijdens uw huwelijk heeft 

opgebouwd (50%–50%). Deze verdeling noemen we ook 

wel de ‘standaardverdeling’. Zowel u als uw  expartner 

kan deze standaardverdeling van het ouderdoms

pensioen aanvragen. Overigens is de verdeling alleen 

mogelijk, als het pensioenbedrag hoger is dan de 

 wettelijke afkoopgrens (in 2022: € 520,35 bruto per jaar).
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Een voorbeeld: hoe berekenen we de 
verdeling van het ouderdomspensioen?
Pieter neemt vanaf zijn 27ste deel aan het Philips 

flex pensioen. Hij trouwde met Lisa toen hij 34 jaar 

was. Na een huwelijk van 10 jaar hebben Pieter 

en Lisa besloten om te gaan scheiden. Bij de 

 scheiding hebben ze afgesproken het ouderdoms

pensioen te verdelen volgens de standaard

verdeling. Dit betekent dat ze allebei recht hebben 

op 50% van het ouderdomspensioen dat Pieter 

tijdens het huwelijk heeft opgebouwd.

Pieter heeft tot het moment van scheiden € 16.000 

aan ouderdomspensioen opgebouwd, waarvan 

€ 10.000 tijdens het huwelijk met Lisa. Lisa heeft 

door de standaardverdeling recht op € 5.000.  

Dit is de helft van het ouderdomspensioen 

dat Pieter tijdens het huwelijk opbouwde. Lisa 

 ontvangt dit pensioen vanaf het moment dat Pieter 

met pensioen gaat.

Andere afspraken
Wilt u afwijken van de standaardverdeling (50%–50%)? 

Of wilt u een eigen pensioen voor uw expartner?  

Lees dan in hoofdstuk 4 welke mogelijkheden er zijn en 

wat u en uw expartner daarvoor moeten doen.

Wanneer ontvangt u informatie over de verdeling 
van het ouderdomspensioen?
U ontvangt een schriftelijke bevestiging van ons op het 

moment dat wij de verdeling hebben verwerkt.  

Daarin staat ook op hoeveel ouderdomspensioen uw 

expartner recht heeft.

Wanneer ontvangt u in de toekomst informatie?
Bouwt u nog pensioen op bij Philips Pensioenfonds? 

Dan ontvangt u elk jaar een Uniform Pensioenoverzicht. 

Heeft u gekozen voor verdeling van uw ouderdoms

pensioen? Dan staat op het Uniform Pensioenoverzicht 

uw totale pensioen met daaronder vermeld welk deel 

daarvan voor uw expartner is.

Wanneer ontvangt uw ex-partner informatie over 
de verdeling van het ouderdomspensioen?
Uw expartner ontvangt een schriftelijke bevestiging 

van ons, op het moment dat wij de verdeling hebben 

 verwerkt. Daarin leest uw expartner wat de hoogte is van 

het ouderdomspensioen dat hij of zij ontvangt, vanaf het 

moment dat u met pensioen gaat.

Wanneer ontvangt uw ex-partner in de toekomst 
informatie?
Heeft uw expartner recht op een bijzonder 

nabestaanden pensioen? Dan ontvangt uw expartner 

elke vijf jaar een Uniform Pensioenoverzicht. Daarop 

staat de actuele hoogte van het bijzonder nabestaanden

pensioen. Ontvangt uw expartner al pensioen?  

Dan ontvangt hij of zij elk jaar het pensioenoverzicht.

Vanaf wanneer betalen wij het verdeelde pensioen?
Vanaf het moment dat u met pensioen gaat, betalen wij 

het verdeelde ouderdomspensioen uit. Kiest u ervoor 

om uw pensioen eerder of later te laten ingaan? Dan 

geldt dat moment ook automatisch voor het ouderdoms

pensioen van uw expartner. Bent u al met pensioen? 

Dan ontvangt uw expartner voor het eerst zijn of haar 

pensioen twee maanden nadat wij de melding van de 

beëindiging van de relatie hebben ontvangen.

! Actiepunt
Wilt u of wil uw expartner dat we het deel 

 ouderdomspensioen voor uw expartner recht

streeks aan die expartner uitbetalen? Stuur ons 

dan binnen twee jaar na de echtscheiding het 

ingevulde ‘Mededelingsformulier in verband met 

verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding’. 

U vindt het formulier op www.rijksoverheid.nl  

Als u kiest voor de standaardverdeling  

(50%–50%), hoeft slechts een van beide partijen 

het formulier te ondertekenen. Informeert u ons 

niet binnen twee jaar? Dan betalen wij alleen 

 pensioen uit aan u als deelnemer. U moet er dan 

zelf voor zorgen dat uw expartner een deel van uw 

ouderdomspensioen ontvangt.
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3Gevolgen  
nabestaanden 
pensioen

Als u en uw partner uit elkaar gaan, houdt uw expartner 

recht op een nabestaandenpensioen. Wij noemen dit 

het ‘bijzonder nabestaandenpensioen’. Uw expartner 

 ontvangt dit bijzonder nabestaandenpensioen als u komt 

te overlijden.

Op welk bijzonder nabestaandenpensioen  
heeft uw ex-partner recht?
Uw expartner heeft recht op het nabestaandenpensioen 

dat u vóór en tijdens uw relatie heeft opgebouwd.

Gaat u een tweede keer scheiden?
Bent u tijdens uw dienstverband bij uw werkgever al 

eerder gescheiden? Dan hebben we mogelijk voor uw 

eerste expartner al een bijzonder nabestaanden pensioen 

 vastgesteld. Het bijzonder nabestaandenpensioen voor 

uw tweede expartner bestaat uit het nabestaanden

pensioen dat u heeft opgebouwd vanaf de eerste 

 scheidingsdatum tot de tweede scheidingsdatum.

Wilt u het anders regelen?
Uw expartner kan afstand doen van het  bijzonder 

 nabestaandenpensioen. Misschien omdat uw 

 expartner zelf voldoende (pensioen)inkomen heeft. 

In hoofdstuk 4 leest u wat u en uw expartner  moeten 

doen als uw expartner afstand wil doen van het 

nabestaandenpensioen.
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Vanaf wanneer betalen wij het bijzonder 
nabestaandenpensioen aan uw ex-partner?
Wij betalen het bijzonder nabestaandenpensioen aan uw 

expartner vanaf het moment dat u overlijdt.  

Uw ex partner ontvangt het bijzonder nabestaanden

pensioen totdat hij of zij zelf overlijdt.

Overlijdt uw ex-partner en bent u nog niet  
met pensioen?
Als uw expartner overlijdt en u nog niet met pensioen 

bent, dan wordt het bijzonder nabestaandenpensioen 

van uw overleden expartner weer toegevoegd aan 

uw opgebouwde nabestaandenpensioen. Uw even

tuele nieuwe partner heeft dan recht op een hoger 

nabestaanden pensioen. Heeft u geen nieuwe partner? 

Dan kunt u, als u met  pensioen gaat, het nabestaanden

pensioen inruilen voor een hoger ouderdomspensioen. 

Overlijdt uw expartner en bent u al met pensioen? Dan 

komt het bijzonder nabestaandenpensioen te vervallen.

Heeft u een Anw-hiaatverzekering afgesloten  

bij Philips Pensioenfonds?

De Anwhiaatverzekering stopt automatisch,  

als wij te horen krijgen dat uw relatie is beëindigd. 

Als u overlijdt, is er geen uitkering vanuit deze 

 verzekering voor uw expartner.

4Andere afspraken

Hiervoor heeft u gelezen wat er standaard met uw 

 pensioen gebeurt als uw relatie eindigt. Maar u kunt ook 

andere afspraken maken over uw pensioen.  

Deze afspraken moeten vóór de definitieve beëindiging 

van uw relatie worden vastgelegd. Hieronder leest u 

meer over de andere afspraken die u kunt vastleggen.

Afwijkende verdeling ouderdomspensioen:  
ieder krijgt een ander deel
U en uw expartner kunnen kiezen voor een andere dan 

de standaardverdeling van uw ouderdoms pensioen. 

U kunt bijvoorbeeld afspreken dat u 60% krijgt en 

uw expartner 40%. U legt deze afspraken vast in 

het echtscheidingsconvenant of in de beëindigings

overeenkomst. Wilt u dat wij deze afspraken verwerken? 

Stuur ons dan het ‘Mededelingsformulier in verband met 

verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding’.  

U én uw expartner moeten het formulier ondertekenen. 

Stuur ons ook een kopie van het document waarin de 

afwijkende verdeling is vastgelegd.

Geen verdeling ouderdomspensioen:  
u houdt uw eigen pensioen
Kiest u er samen voor uw ouderdoms pensioen niet 

te verdelen? Dan blijft het ouderdoms pensioen 

 helemaal van u. Deze afspraak moet u vastleggen in 

het  echtscheidingsconvenant of in de beëindigings

overeenkomst. Stuur ons vervolgens dit convenant of 

deze overeenkomst toe.
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Conversie: een eigen pensioen voor uw ex-partner

U kunt het ouderdomspensioen ook zo verdelen dat 

uw expartner een eigen pensioen krijgt. Dat doet u als 

u kiest voor conversie. U en uw expartner kunnen dan 

allebei zelf beslissen over de pensioendatum.  

Uw expartner is niet afhankelijk van de ingangs

datum van uw pensioen. Conversie betekent letterlijk 

 ‘omzetting’. Bij conversie berekenen we het ouderdoms

pensioen volgens de ‘standaardverdeling’ (ieder de helft) 

of de afwijkende verdeling die u kiest. Het deel van uw 

expartner wordt vervolgens omgezet in een zelfstandig 

ouderdomspensioen voor uw expartner. Uw expartner 

ontvangt dit pensioen zodra uw expartner de pensioen

leeftijd bereikt die geldt in uw pensioenregeling.  

Ook het bijzonder nabestaandenpensioen waarop 

uw expartner recht heeft, nemen we mee in de 

 conversie. Het bijzonder nabestaandenpensioen wordt 

dus  omgezet in extra ouderdomspensioen voor uw 

ex partner. Uw expartner heeft na de conversie de 

 mogelijkheid om het pensioen over te dragen naar zijn 

of haar eigen pensioenuitvoerder. Dit heet waardeover

dracht. Meer informatie over waardeoverdracht vindt u 

op www.philipspensioenfonds.nl/waardeoverdracht Actiepunt
Wil uw expartner afstand doen van het bijzonder 

nabestaandenpensioen? Stuur ons dan binnen 

twee jaar na de scheidingsdatum een kopie van het 

gewaarmerkte document waarin dit is vastgelegd. 

Of u en uw expartner ondertekenen na melding de 

afstandsverklaring en sturen deze aan ons op.

Afstand doen van het bijzonder 
nabestaandenpensioen?
Uw expartner kan afstand doen van het bijzonder 

nabestaandenpensioen. U kunt dit vastleggen in 

het echtscheidingsconvenant of in de beëindigings

overeenkomst. Of u heeft dit bij het begin van uw relatie 

al  opgenomen in de huwelijkse voorwaarden of partner

schapsvoorwaarden. Wil uw expartner afstand doen van 

het bijzonder nabestaandenpensioen? Dan kunt u dat 

aan ons doorgeven via het formulier 'Afstandsverklaring' 

op www.philipspensioenfonds.nl/downloads

Op een later moment afstand doen
U kunt ook op een later tijdstip afspreken dat uw 

 expartner afstand doet van het bijzonder nabestaanden

pensioen. Geeft u binnen twee jaar na de scheidings

datum door dat uw expartner afstand doet?  

Dan ontvangt u van ons een afstandsverklaring.  

U én uw expartner moeten de afstandsverklaring 

ondertekenen.

Actiepunt
Kiest u samen met uw expartner voor een 

 afwijkende verdeling of voor conversie? Stuur ons 

dan het ‘Mededelingsformulier in verband met 

verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding’. 

Dit moet u binnen twee jaar na uw echtscheiding 

doen. U én uw partner moeten het formulier 

ondertekenen. De brochure en het formulier kunt 

u downloaden van www.rijksoverheid.nl  

Stuur met het formulier ook een kopie van het 

gewaarmerkte document mee waarin de afspraken 

zijn vastgelegd: het echtscheidingsconvenant,  

de beëindigingsovereenkomst of de huwelijkse 

voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden.

Als u ongehuwd samenwoont, kunt u niet kiezen 

voor conversie.
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5Meer informatie

In deze brochure staat wat er met het ouderdoms en 

nabestaandenpensioen gebeurt als uw relatie eindigt. 

Hieronder leest u wat u moet doen als uw persoonlijke 

gegevens wijzigen en waar u meer informatie kunt 

vinden.

Een nieuwe relatie
Gaat u weer samenwonen of trouwen? Dan verandert er 

niets aan ouderdomspensioen dat al verdeeld is of het 

bijzonder nabestaandenpensioen. Uw expartner blijft 

recht houden op zijn of haar deel van uw pensioen. Gaat 

u voor uw pensioendatum een nieuwe relatie aan? Dan 

heeft uw nieuwe partner heeft na uw overlijden recht 

op het deel van het nabestaandenpensioen dat u heeft 

 opgebouwd vanaf de scheidingsdatum.

Tip! Gaat u samenwonen? Denk er dan aan om 

uw nieuwe partner aan te melden bij Philips 

Pensioenfonds. Dat moet ook als u niet in 

Nederland woont en u gaat trouwen of u gaat een 

geregistreerd partnerschap aan. U registreert uw 

partner met het formulier ‘Partnerregistratie’, te 

vinden op www.philipspensioenfonds.nl/downloads

U overlijdt
Verdeeld ouderdomspensioen

Als u voor uw pensioendatum overlijdt, betalen wij 

geen ouderdomspensioen uit. Dus ook niet het deel 

van het ouderdomspensioen dat voor uw expartner 

bestemd was. Uw expartner heeft wel recht op een 

bijzonder nabestaandenpensioen. Als u na uw pensioen

datum overlijdt, stoppen we ook met het betalen van 

het verdeelde ouderdomspensioen aan uw expartner. 

Uw expartner ontvangt vanaf dat moment bijzonder 

nabestaandenpensioen.

Bijzonder nabestaandenpensioen

Als u overlijdt, ontvangt uw expartner het bijzonder 

nabestaandenpensioen totdat hij of zij zelf overlijdt.

Wat gebeurt er na conversie met het eigen pensioen van uw 

ex-partner?

Heeft u gekozen voor conversie? Dan gebeurt er als u 

overlijdt niets met het pensioen van uw expartner.  

Het ouderdomspensioen is door de conversie immers 

een eigen pensioen voor uw expartner geworden.  

Uw expartner ontvangt dit als hij of zij met  pensioen 

gaat. Uw expartner heeft na de conversie ook de 

 mogelijkheid om het pensioen over te dragen naar zijn 

of haar eigen pensioenuitvoerder. Dit heet waarde

overdracht. Meer informatie over waardeoverdracht vindt 

u op www.philipspensioenfonds.nl/waardeoverdracht

Uw ex-partner overlijdt
Verdeeld ouderdomspensioen

Als uw expartner overlijdt, dan is het verdeelde 

ouderdoms pensioen weer voor u. Ontvangt u op dat 

moment al pensioen? Dan verhogen wij het pensioen 

dat u krijgt.

Bijzonder nabestaandenpensioen

Overlijdt uw expartner? En bent u nog niet met 

 pensioen? Dan komt het bijzonder nabestaanden

pensioen van uw overleden expartner bij uw pensioen

bedrag. Het is dan weer beschikbaar voor uw eventuele 

nieuwe partner of u kunt het bij pensionering inruilen 

voor een hoger ouderdomspensioen. Als u al met 

 pensioen bent, komt het te vervallen.

Wat gebeurt er na conversie met het eigen pensioen van uw 

ex-partner?

Als uw expartner overlijdt, vervalt het pensioen dat 

door de conversie is ontstaan. Het wordt niet opnieuw 

bij uw ouderdomspensioen opgeteld. U heeft bij 

 conversie definitief afstand gedaan van dit deel van het 

ouderdomspensioen.



Einde relatie, uitgave 2022 11

Meer weten? Kijk op onze website
Wilt u meer weten? Uitgebreide informatie over uw 

 pensioen vindt u op www.philipspensioenfonds.nl 

Daarnaast kunt u er brochures, formulieren,  

het jaarverslag en informatie over de  beleggingen en 

dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds downloaden.

Uw persoonlijke pensioengegevens vindt u terug 

in MijnPPF. U logt daar in met uw DigiD of via een 

Europees erkend inlogmiddel via  

www.philipspensioenfonds.nl/mijnppf

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen bij 

Philips Pensioenfonds? Abonneert u zich dan op onze 

digitale nieuwsbrief Gener@ties via  

www.philipspensioenfonds.nl/generaties   

Gener@ties biedt u ieder kwartaal actuele  informatie 

over onder andere de financiële positie van 

Philips Pensioenfonds en actualiteiten uit pensioenland.

Heeft u klachten?
Vindt u dat Philips Pensioenfonds het pensioen

reglement niet goed uitvoert? Schrijf dan een brief aan 

de Algemeen Directeur. Het adres is:

De heer J. Kemme, Algemeen Directeur

p/a Philips Pensioenfonds

Postbus 80031

5600 jz Eindhoven

In uw brief beschrijft u zo duidelijk mogelijk uw klacht. 

Ook voorziet u de brief van een datum, uw naam en 

uw adres. Wilt u de brief tot slot ondertekenen of laten 

ondertekenen als u iemand anders heeft  gemachtigd 

om de klacht namens u te behandelen? Heeft u 

iemand gemachtigd? Dan ontvangen wij ook graag uw 

machtiging.



Contactgegevens
Heeft u vragen over deze brochure? Neem dan gerust contact op met onze 

Klantenservice. De contactgegevens van de Klantenservice zijn:

Philips Pensioenfonds

Postbus 123

1180 AC Amstelveen

Telefoon: 088 – 015 79 00 (geopend op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur)

Internet: www.philipspensioenfonds.nl

Email: info@philipspensioenfonds.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 pensioen

reglement. Het pensioenreglement is uiteindelijk leidend. U kunt het pensioenreglement 

downloaden via www.philipspensioenfonds.nl/downloads
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