Terugsturen naar:
Pensioenfonds Werk en (re)Integratie
Postbus 3094
6401 DN Heerlen

Aanvraagformulier
verdeling van pensioen

Bij wettelijke verdeling ontvangen u en uw ex-partner beiden de helft van het ouderdomspensioen dat is
opgebouwd tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. U kunt ook kiezen voor een andere verdeling van
het pensioen. Met dit formulier geeft u aan hoe u het pensioen wilt verdelen. Vul het formulier in, onderteken
het en stuur het naar het retouradres op dit formulier. Of u kiest voor conversie (het pensioen splitsen in twee
zelfstandige pensioenen). Kiest u voor conversie? Stuurt u dan samen met dit formulier een kopie van het echtscheidingsconvenant of de beëindigingsovereenkomst terug.
Hebt u vragen? Bel onze Klantenservice: 045 579 63 00, op werkdagen van 8 tot 17.30 uur bereikbaar.

1

Persoonlijke gegevens
naam

voorletters

geboortedatum

burgerservicenummer

man

vrouw

man

vrouw

adres
postcode

plaats

land
telefoon werk

telefoon privé

E-mailadres(sen)
Hebt u bij het PWRI pensioen opgebouwd?

ja

nee

Als u hier ‘nee’ hebt aangegeven kunt u verdergaan met onderdeel 2. Onderdeel 4a hoeft u niet in te vullen.

klantnummer
Moet dit pensioen verdeeld worden?

ja

nee

Als u hier ‘nee’ hebt aangegeven hoeft u onderdeel 4a niet in te vullen.

2	Gegevens ex-partner
naam

voorletters

geboortedatum

burgerservicenummer

adres
postcode

plaats

land
telefoon werk

telefoon privé

30.0108.13

E-mailadres(sen)

1

Heeft uw ex-partner bij het PWRI pensioen opgebouwd?

ja

nee

Als u hier ‘nee’ hebt aangegeven kunt u verdergaan met onderdeel 3. Onderdeel 4b hoeft u niet in te vullen.

klantnummer
Moet dit pensioen verdeeld worden?

ja

nee

Als u hier ‘nee’ hebt aangegeven hoeft u onderdeel 4b niet in te vullen.

3 		Gegevens huwelijk / geregistreerd partnerschap
datum huwelijk / registratie partnerschap
datum scheiding / einde registratie partnerschap / scheiding van tafel en bed
Bent u gescheiden van tafel en bed? Vermeld dan de datum van inschrijving in het huwelijksgoederenregister.
Stuur een kopie van het uittreksel uit het huwelijksgoederenregister mee.

4 		Verdeling van het pensioen
a. 	Verdeling van uw ouderdomspensioen
Over welke periode wilt u het pensioen verdelen?
Over de periode van het huwelijk of het geregistreerde partnerschap.
Over een andere periode, namelijk van

tot

Hoe wilt u het pensioen verdelen?
naam

%

naam

%

Hebt u een andere verdeling dan de standaardverdeling (50% - 50%) afgesproken? Stuur dan een kopie mee van uw echtscheidingsconvenant/beëindigingsovereenkomst/de verklaring mee.

b.	Verdeling van het ouderdomspensioen van uw ex-partner
Over welke periode wilt u het pensioen verdelen?
Over de periode van het huwelijk of het geregistreerde partnerschap.
Over een andere periode, namelijk van

tot

Hoe wilt u het pensioen verdelen?
naam

%

naam

%

Hebt u een andere verdeling dan de standaardverdeling (50% - 50%) afgesproken? Stuur dan een kopie mee van uw echtscheidingsconvenant/beëindigingsovereenkomst/de verklaring mee.

c.	Conversie, splitsen van het pensioen in twee zelfstandige pensioenen
Hebt u in het echtscheidingsconvenant of de beëindigingsovereenkomst gekozen voor conversie?
Nee

Ja

U en uw ex-partner krijgen beiden een zelfstandig ouderdomspensioen. De keuze voor conversie is definitief. Dit moet zijn vastgelegd in
het echtscheidingsconvenant, de beëindigingsovereenkomst of in een verklaring die is opgemaakt door een advocaat of notaris. Als dat
zo is, stuur dan een kopie van uw echtscheidingsconvenant/beëindigingsovereenkomst/de verklaring mee. Uw ex-partner krijgt later geen
nabestaandenpensioen. Dat is al in zijn of haar pensioen opgenomen.

5 		

Betaalgegevens
Ontvangt u of uw ex-partner al een PWRI-pensioen of gaat dit binnen zes maanden in?
Ja
Nee
Als u hier ‘nee’ aangeeft, hoeft u de rekeningnummers niet te vermelden

IBAN-rekeningnummer
U vindt dit nummer op uw nieuwe bankpas. Of ga naar ibanbicservice.nl.

op naam van
Woont u in het buitenland en hebt u geen IBAN-rekeningnummer?
Ja
Nee
Als u hier ‘nee’ hebt aangegeven kunt u verdergaan met onderdeel 6.

2

rekeningnummer
naam bank 
vestigingsplaats
vestigingsland
BIC of SWIFT-code bank

IBAN-rekeningnummer van uw ex-partner
Uw ex-partner vindt dit op zijn/haar nieuwe bankpas of op ibanbicservice.nl.

6 		Ondertekening
datum

plaats

uw naam

handtekening

naam ex-partner

handtekening

Ondertekening door uw ex-partner is nodig als u kiest voor:

- conversie,
- ongelijke verdeling.
- wettelijke verdeling.

Ondertekening door uw ex-partner is niet nodig als u kiest voor:

Belangrijk:
Maak voor uzelf een kopie van dit aanvraagformulier vóórdat u het terugstuurt.
U vindt het retouradres rechts bovenaan de eerste bladzijde.
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