Ex-partner

Pensioen voor ex-partner
Ben je gescheiden of is je geregistreerd partnerschap beëindigd? Met dit formulier kun je binnen twee jaar na de scheiding je
pensioen verdelen in gelijke of ongelijke delen. Vul het formulier in en onderteken het. Stuur het samen met je bewijsstukken naar:
ING CDC Pensioenfonds
Postbus 4471
6401 CZ Heerlen
Was je voor 1 januari 2014 al in dienst? Dan kun je met dit formulier ook je pensioen verdelen bij Pensioenfonds ING. Geef dit aan
bij de ondertekening onderaan dit formulier. Je ontvangt dan van beide pensioenfondsen een bevestiging.

1. Jouw gegevens
Degene die het pensioen
heeft opgebouwd
Geboortedatum
dag

maand

jaar

Klantnummer

Burgerservicenummer

Adres

Postcode + woonplaats

2. De gegevens van je ex-partner
Naam

Geboortedatum
dag

maand

jaar

Burgerservicenummer

Adres

Postcode + woonplaats
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3. Jouw keuzes
Kruis aan wat je wilt bij de verdeling van je pensioen.

3.1 De verdeling van je pensioen
Ik kies voor gelijke verdeling van het pensioen (ieder de helft). ING CDC Pensioenfonds zal twee betalingen uitvoeren.
ING CDC Pensioenfonds betaalt degene die het pensioen heeft opgebouwd zijn of haar deel van het pensioen; het
pensioenfonds betaalt de ex-partner zijn of haar deel van het ouderdomspensioen.
Wij kiezen voor verdeling in ongelijke delen. Wij willen het pensioen verdelen op basis van onderstaande percentages.

Naam
%

Naam
%

Totaal 100%
Geef duidelijk aan wie welk percentage krijgt.
Wij willen het pensioen niet verdelen op basis van de huwelijkse periode of periode van het geregistreerd
partnerschap, maar over een andere periode, namelijk

Van datum

tot datum
dag

maand

jaar

dag

maand

jaar

Stuur een kopie mee van de huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden in het echtscheidingsconvenant of de
beëindigingsovereenkomst. Heb je gekozen voor een andere verdeling dan de standaardverdeling? Dit dient dan
opgenomen te zijn in het betreffende document. ING CDC Pensioenfonds zal twee betalingen uitvoeren. ING CDC
Pensioenfonds betaalt degene die het pensioen heeft opgebouwd zijn of haar deel van het ouderdomspensioen;
ING CDC Pensioenfonds betaalt de ex-partner zijn of haar deel van het ouderdomspensioen.
3.2 De splitsing van je pensioen in twee losstaande pensioenen (conversie)
Wij splitsen het ouderdomspensioen in twee losstaande pensioenen (conversie).
De ex-partner krijgt dan een zelfstandig ouderdomspensioen vanaf zijn/haar 67-jarige leeftijd. De keuze voor conversie
is onherroepelijk. Het partnerpensioen voor de ex-partner vervalt. Let op: hieraan kunnen extra kosten verbonden zijn.
Onderteken beiden het formulier en stuur het naar ons op. Stuur een kopie mee van het echtscheidingsconvenant of de
beëindigingsovereenkomst. ING CDC Pensioenfonds bekijkt of het pensioen gesplitst kan worden.
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4. Ondertekening

Hierbij geef ik toestemming aan ING CDC Pensioenfonds om de gegevens op dit formulier door te geven aan
Pensioenfonds ING.

Datum
dag

maand

jaar

Jouw handtekening
De handtekening van
je ex-partner
Beide handtekeningen zijn nodig, als je het pensioen in ongelijke delen verdeelt of als je kiest voor conversie.
Stuur altijd een kopie mee van de huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden, het echtscheidingsconvenant of de
beëindigingsovereenkomst van jullie geregistreerd partnerschap.
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