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Bekijk de Nederlandse versie van dit formulier op de volgende pagina.

Did your separation after a marriage or registered partnership occur in the Netherlands? Then we will be informed by the municipality where you are 
registered.

We have been separated as of (date): 
In the event of the termination of a marriage or partnership outside the Netherlands: please send a (certified) copy of the document proving the divorce 
or termination of the registered partnership. Did you also get married outside of the Netherlands? In that case, please also send a (certified) copy of the 
marriage contract or partnership agreement.

I am Details of former partner

Name and initials:  Name and initials:  

Address:  Date of birth: 

Postcode and town:  E-mail address: 

Date of birth: 

Client number (XYZ): 

We have reached an agreement regarding the division of my pension

No

Yes, please enclose a notarised copy or extract of the cohabitation agreement.  
Or in case of a separation after marriage or registered partnership: please fill in the notification form from the Dutch government (only available  
in Dutch). This form also states which documents you need to submit. 

Explanation
Your partner is entitled to a special partner’s pension. This is the partner’s pension that has been accrued up to the termination of the cohabitation  
agreement, partnership or marriage. Your partner must be registered with us in that case. In the event of a marriage or registered partnership, the  
former partner is also entitled to half the retirement pension, unless you have agreed otherwise. There may also be agreements regarding the manner  
of pension division.

Signatures
My signature:  Signature former partner:

Date:

You and your former partner must both sign this form.

Despatch and handling
You can scan the completed and signed form with the notarised documents and e-mail it to info@shellpensioen.nl. Or post it to: Shell Pensioen,  
Postbus 35, 7300 AA Apeldoorn, the Netherlands. We will then adjust the information in the records. You will receive confirmation of this.

SIGN OUT PARTNER

SHELL PENSIOEN

You only need to deregister your former partner with us using this form if you were  
cohabiting with a cohabitation agreement or if the separation or termination of your  
registered partnership occurred outside the Netherlands. 
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Gaan jullie in Nederland uit elkaar na een huwelijk of geregistreerd partnerschap? Dan worden wij geïnformeerd door de gemeente waar je bent 
ingeschreven.

Wij zijn uit elkaar per (datum): 
In geval van beëindiging van huwelijk of partnerschap in het buitenland: stuur een (gewaarmerkte) kopie van het bewijs van echtscheiding of  
beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Trouwde je ook in het buitenland? Stuur dan ook een (gewaarmerkte) kopie mee van de huwelijkse  
of partnerschapsvoorwaarden.

Ik ben Gegevens ex-partner

Naam en voorletters: Naam en voorletters: 

Adres: Geboortedatum:

Postcode en woonplaats: E-mailadres:

Geboortedatum:

Relatienummer (XYZ):

Wij hebben afspraken gemaakt over de verdeling van mijn pensioen

Nee

Ja, stuur een notarieel afschrift of uittreksel van de samenlevingsovereenkomst mee.  
Of in geval van scheiding na huwelijk of geregistreerd partnerschap: vul het mededingingsformulier van de Rijksoverheid in. Op dit formulier staat 
ook welke documenten je moet meesturen. 

Toelichting
Je partner heeft standaard recht op bijzonder partnerpensioen. Dit is partnerpensioen dat is opgebouwd tot de beëindiging van het samenlevingscon-
tract, het partnerschap of huwelijk. Je partner moet dan wel bij ons aangemeld zijn. Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft de ex-partner 
ook standaard recht op de helft van het ouderdomspensioen. Tenzij jullie iets anders hebben afgesproken. Ook kunnen er afspraken zijn over de 
manier van verdeling.

Ondertekening
Mijn handtekening:  Handtekening ex-partner:

Datum:

Jij en je ex-partner moeten beiden dit formulier ondertekenen.

Verzending en afhandeling
Je kunt het ingevulde en ondertekende formulier met notariële documenten scannen en mailen naar info@shellpensioen.nl. Of per post sturen naar:  
Shell Pensioen, Postbus 35, 7300 AA Apeldoorn. Wij passen vervolgens de gegevens aan in de administratie. Je ontvangt hiervan een bevestiging.

AFMELDEN PARTNER

SHELL PENSIOEN

Je hoeft je ex-partner alleen met dit formulier bij ons af te melden als je samenwoonde 
met een samenlevingscontract of als je scheiding of beëindiging van het geregistreerd 
partnerschap in het buitenland plaatsvond.
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