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Scheiden van die oen? Weg pensioen 

 

De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (VPS) staat op het punt om te 

veranderen. Maar zijn de aanpassingen wel in het voordeel van de 

pensioendeelnemer? Wat betreft Maurice Bieske (31), Allround Medewerker 

Pensioenuitvoering bij APG, wel. “Binnen de ‘bedenktermijn’ van zes maanden 

moeten deelnemers tot een weloverwogen keuze kunnen komen. Maar als vangnet is 

het goed dat er een automatische verdeling en uitbetaling geregeld zijn.” 

 

“Wie gaat scheiden, heeft veel aan zijn hoofd. Zijn of 

haar pensioen is dan ook vaak het laatste waaraan 

iemand zal denken. Gelukkig helpt de wetgeving ons 

hierbij”, vertelt Maurice. “Per 1 januari 2022 treedt de 

aangepaste Wet VPS in werking. In plaats van 

verevening wordt de standaard nu conversie, waarbij 

het te verevenen ouderdomspensioen én het 

bijzonder partnerpensioen worden omgezet in een 

zelfstandig recht voor de vereveningsgerechtigde. Het 

grensbedrag wordt verlaagd, waardoor meer mensen 

onder de werking van de wet vallen. De verdeling zal 

automatisch via de pensioenuitvoerder verlopen. En de 

reactietijd om hier geen gebruik van te maken, wordt zes 

maanden. Of deze aanpassingen in het voordeel van een pensioendeelnemer zullen zijn, 

hangt af van zijn of haar persoonlijke situatie en wensen. Maar worden deelnemers goed, 

duidelijk en uitvoerig geïnformeerd, dan zie ik het absoluut als een verbetering.”  

 

De pensioenwereld stond niet van kleins af aan op de radar van Maurice. Maar na een 

eindstage bij APG was hij verkocht. “Via via ben ik de pensioensector ingerold, maar ik ben 

er nu uitstekend op mijn plaats. Het vak is ontzettend breed en heeft zoveel aspecten in 

zich dat het blijft verrassen.” Een verrassend weetje over Maurice zelf? Hij heeft als een van 

de weinigen geen social media. “Facebook, Instagram of LinkedIn, ik heb er niets mee”, 

lacht hij. “Liever duik ik de fitnesszaal in of zit ik op de bank een crime-boek van John 

Grisham of Dan Brown te lezen. Dat vind ik een stuk boeiender.” Hij praat dan ook niet 

graag over zichzelf, maar laat nog wel los dat hij van alle soorten muziek houdt. “Tijdens 

een studie zet ik graag pianomuziek op maar ook metal of trance luister ik graag.” 

 



 

Het onderwerp voor zijn essay vond Maurice een lastige keuze. “In eerste instantie dacht ik 

aan de nieuwe pensioencontracten. Maar dat onderwerp is voor het essay veel te breed. 

De nieuwe Wet VPS vond ik daarentegen mooi afgebakend en interessant om eens in te 

duiken. Wat zou ik zelf in een dergelijke situatie willen? En waar hebben 

pensioendeelnemers behoefte aan? Het was leuk en leerzaam om dit te onderzoeken. 

Natuurlijk was het naast een fulltime baan best pittig om in de avonduren aan een essay 

te werken. Maar ontwikkelen en doorleren vind ik nu eenmaal erg belangrijk. Ik zie het 

leven als één groot leerproces, je bent nooit uitgeleerd.”   


