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Betreft Adviesaanvraag partnerpensioen

Geachte dames en heren,

Zoals u bekend zal zijn heeft de Tweede Kamer op 13 september 2018 mij om
een reactie gevraagd op de initiatiefnota van de leden Omtzigt (CDA) en Bruins
(CU)’, waarin zij vijf acties in relatie tot het nabestaandenpensioen hebben
benoemd (zie bijlage).
Zoals in de Verzamelbrief Pensioenonderwerpen van 12 juni 20182 aan de Tweede
Kamer toegelicht, zit de onbekendheid en onduidelijkheid over het financiële risico
bij nabestaandenpensioen enerzijds in de informatieverstrekking over het
nabestaandenpensioen en anderzijds in de diversiteit en complexiteit die er
bestaat in de vormgeving van het nabestaandenpensioen. Bij bepaalde life events,
zoals wisseling van werkgever, ZZP-schap, werkloosheid of scheiding, bestaat de
kans dat er (tijdelijk) geen dekking is voor nabestaandenpensioen of minder
dekking omdat bij baanwisseling de oude diensttijd verloren kan gaan. Hetgeen
tot schrijnende situaties kan leiden wanneer mensen zich hier onvoldoende van
bewust zijn. Mochten mensen zich wel bewust zijn van het probleem, is hun
handelingsperspectief beperkt. Vaak hebben mensen ook geen inzicht in de
inhoud van de pensioenregeling en dus ook geen inzicht in waar zij recht op
hebben. Dit is een probleem, dat naar mijn mening, aandacht behoeft.
Een van die acties is het verzoek over de wenselijke dekking van het
nabestaandenpensioen inclusief de verdeling tussen publiek en privaat. Ik zou het
op prijs stellen uw advies hierover te vernemen.
Ik teken daarbij aan dat op dit moment een beleidsdoorlichting van de Algemene
nabestaandenwet plaatsvindt3. Om samenloop tussen beide onderwerpen te
voorkomen stel ik het op prijs als u in uw advies de aandacht primair richt op de
wenselijke dekking van het nabestaandenpensioen in de 2 pijler. Ik wil u dan ook
vragen om in uw advies in te gaan op de mate van dekking en vormgeving van
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het nabestaandenpensioen in de 2 pijler. Dat sluit niet uit dat ik in uw advies
graag verneem hoe volgens u de samenhang tussen de ie en 2 pijler beter
geregeld kan worden. Daarnaast lijkt het ook goed om aandacht te besteden aan
het wezenpensioen, omdat de financiële situatie voor achterblijvende partners
met en zonder opgroeiende kinderen verschillend kan zijn.
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Verder zou ik het op prijs stellen als u in uw advisering tevens de acties 4 en 5
van deze initiatiefnota betrekt. Daarbij gaat het in actiepunt 4 om de vraag of een
nabestaandenpensioen op risicobasis (inclusief bijvoorbeeld een ANW-hiaat
verzekering) de expliciete bescherming van een risicoverzekering kan krijgen,
zodat hij niet zomaar opgezegd kan worden. Bij actiepunt 5 wordt gevraagd of
belemmeringen in de regelgeving om een nabestaandenpensioen op risicobasis
aan te bieden, dat een percentage is van het huidige inkomen, weggenomen
zouden moeten worden.
De problematiek die aan de orde is in actiepunt 3 van de initiatiefnota, te weten
dat mensen op mijnpensioenoverzicht.nl kunnen zien wat hun recht op
nabestaandenpensioen is, zal bij de evaluatie van de Wet pensioencommunicatie,
die in de eerste helft van 2019 wordt uitgevoerd, aandacht aan worden besteed.
Tenslotte deed de heer Omtzigt in het algemeen overleg op 20 juni 2018 de
dringende oproep om opnieuw aan tafel te gaan zitten om te kijken of er
afspraken gemaakt kunnen worden over converteren van een stukje van het
ouderdomspensioen naar het nabestaandenpensioen, zodat er geen gaten hoeven
te ontstaan. In het algemeen overleg op 20 juni 2018 zegde ik toe daarop terug
te komen. Ik wil u vragen om dit onderwerp ook in uw advisering te betrekken.
Ik vraag een advies op hoofdlijnen. Een nadere uitwerking samen met de
Stichting van de Arbeid kan in een later stadium aan de orde zijn. Bij de nadere
uitwerking zullen ook de uitkomsten van de genoemde beleidsdoorlichting worden
betrokken. Vanwege de betrokkenheid en consequenties voor pensioenuitvoerders
doe ik u hierbij de suggestie om de Pensioenfederatie en het Verbond van
Verzekeraars bij uw advisering te betrekken.
Uw advies ontvang ik graag uiterlijk in het tweede kwartaal van 2019.
Hoogachtend,
de Minister van Sociale Zaken
en Wer elegenheid,

—-——-

W. Koolmees
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