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Uit elkaar
Wanneer u uit elkaar gaat, kunnen wij ons voorstellen dat pensioen niet één van de
dingen is waar u aan denkt. Toch is het wel belangrijk om het pensioenfonds te informeren over de verandering in uw privésituatie. Het verbreken van uw relatie heeft
namelijk gevolgen voor uw pensioen en het pensioen van uw ex-partner.
Wie verstaan we onder partner?
Als partner beschouwen we bij het pensioenfonds uw echtgenoot/echtgenote, uw geregistreerde partner of degene waarmee
u samenwoont. In dat laatste geval moet het samenwonen wel
zijn vastgelegd in een samenlevingsovereenkomst, en mag u
geen bloed- of aanverwant in rechte lijn van uw partner zijn.

Bijzonder partnerpensioen
Ondanks de verbroken relatie houdt uw ex-partner recht op het
opgebouwde partnerpensioen. Omdat het om een ex-partner
gaat, wordt het partnerpensioen in dat geval ‘bijzonder’ partnerpensioen genoemd. Net als bij het ‘gewone’ partnerpensioen
wordt het bijzonder partnerpensioen uitgekeerd na uw overlijden.

Verevening ouderdomspensioen
Naast het bijzonder partnerpensioen heeft uw ex-partner recht
op de helft van het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd
tijdens uw huwelijk of (geregistreerd) partnerschap. Deze verdeling wordt pensioenverevening genoemd. De verevening moet

administratief bij het pensioenfonds worden verwerkt. Daarom
moet u of uw ex-partner binnen twee jaar na beëindiging van
de relatie een formulier opsturen naar het pensioenfonds. Dit
formulier kunt u opvragen via de website van de Rijksoverheid.
Het gedeelte ouderdomspensioen waar uw ex-partner recht op
heeft wordt na uw pensioendatum aan uw ex-partner uitgekeerd.
Let wel: ook als u en uw partner samenwoonden heeft uw
ex-partner in de Vopak pensioenregeling recht op de helft
van uw ouderdomspensioen.

Verdeling bij de overige regelingen
Neemt u deel aan een regeling waarbij pensioenkapitaal wordt
opgebouwd, zoals bijvoorbeeld de excedentregeling of de regeling vrijwillige premies? Dan heeft uw ex-partner in geval van
pensioenverevening ook recht op de helft van de waarde van
de tijdens de relatie aangekochte participaties (aandelen) in de
beleggingsfondsen. De waarde van deze participaties wordt bij
uw pensionering gebruikt voor het inkopen van pensioen ten
behoeve van uw ex-partner.
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Afwijken van de standaardregeling

Toeslagen

Samen met uw ex-partner kunt u besluiten af te wijken van de
standaardregeling. Zo kunt u in goed overleg afzien van bijvoorbeeld pensioenverevening en/of bijzonder partnerpensioen. Deze
afspraak moet of al zijn opgenomen in de huwelijkse voorwaarden of in het convenant dat bij de scheiding wordt opgemaakt.
Wilt u een hele andere afspraak maken? Neem dan contact op
met het pensioenfonds.

Het leven wordt steeds duurder. Met 1 euro kunt u straks minder
kopen dan nu. Dit wordt veroorzaakt door inflatie. Om daling
in waarde te voorkomen, streeft het pensioenfonds er naar de
pensioenen jaarlijks in lijn met de inflatie te verhogen. Dat heet
het verlenen van toeslagen. Het verlenen van een toeslag vindt
alleen plaats als de financiële positie van het fonds dit toelaat.
Het bestuur stelt ieder jaar vast of en zo ja, met hoeveel, de pensioenen worden verhoogd. Er is geen recht op toeslagen en het
is voor de lange termijn niet zeker of en in hoeverre toeslagen
verleend worden.

Heeft u een nieuwe partner?
Dan wordt het partnerpensioen voor hem of haar verminderd
met het bijzonder partnerpensioen van uw ex-partner. Uw
nieuwe partner krijgt dus niet het volledige partnerpensioen.

Voorbehoud
De tekst in deze folder is een vereenvoudigde samenvatting van
het pensioenreglement. Er kunnen dan ook geen rechten aan
worden ontleend. Indien er onduidelijkheden of verschillen van
interpretatie zijn is het pensioenreglement bepalend.

Heeft u vragen?
Dan kunt u ons tijdens kantooruren benaderen via telefoonnummer (010) 400 2650. U kunt ook een e-mail
met uw vragen sturen naar: pensioenbureau@vopak.com. Als u uw klantnummer bij de hand houdt of in
uw e-mail vermeldt kunnen wij u sneller helpen. Voor meer informatie kunt u ook kijken op onze website:
https://pensioenfonds.vopak.com.
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Adres: Westerlaan 10, 3016 CK Rotterdam, Nederland
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Telefoon: +31 (0)10 4002650
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