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Nabestaandenpensioen voortaan zelf regelen
past bij groeiende diversiteit aan leefvormen
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P
ensioenen zijn inNeder-
landgeïndividualiseerd.
Mensenbouwenpensioen-
rechtenopals individuele
werknemer,waarbij geen
rekeningwordt gehouden

methun leefsituatie.Dat is praktisch
bij toenemendediversiteit in leefsitua-
ties, zowel tussenmensenals doorhet
levenheen.Bovendienwordt daarmee
voorkomendatwerknemersmet veel
afhankelijke gezinsledenmeeruit de
gemeenschappelijkepensioenpot ont-
vangendanhuncollega’smetweinig
financieel afhankelijke gezinsleden.
De solidariteit tussen collega’s beperkt
zich tot het langlevenrisico.

Voorhet nabestaandenpensioen
geldt eenuitzondering. Als pensioen-
fondseneennabestaandenpensioen
aanbieden,moeten allewerknemers
daaraanmeebetalen, of zenuwel of
geenpartnerhebben.Dat is geenpro-
bleembij nabestaandenpensioenop
kapitaalbasis,waarbijmensen zelf
pensioen sparen voorhuneventuele
nabestaande. Als die er oppensioenda-
tumniet blijkt te zijn, kandat bedrag
worden toegevoegdaanhet eigenpen-
sioen. Tegenwoordig is het nabestaan-
denpensioenechter vaak verzekerd,
waardoorhet op risicobasiswordt
aangeboden.Danbetalenwerknemers
zonderpartnermee voor een risicodat
zij niet lopenenkunnenzij dit ookniet
oppensioendatumrepareren.

Nabestaandenpensioenregelingen
op risicobasis kunnen tot ongewenste
situaties leiden.Denkaanwerknemers
die vanbaanwisselen enhunopge-
bouwdepensioenmeenemennaar
het nieuwepensioenfonds. Als zij van
een regelingopkapitaalbasis naar een
regelingop risicobasis gaan,wordthet
kapitaal veelal toegevoegdaanhun
eigenpensioenopbouwenhebben ze
navenantminderdekkingbij overlij-
den. Er is zelfs helemaal geendekking
alswerkzoekendenoverlijden. Bij kapi-
taaldekking zouhuneerder opgespaar-
denabestaandenpensioenkunnen
wordenuitgekeerd.

Los vandedekking zijn er andere
problemenmethetnabestaandenpen-
sioen.DeAlgemenenabestaandenwet
(Anw) is sterk versoberd,waardoor
voor veelmensengeenaanspraakmeer
geldt. Slechts sommigepensioenrege-
lingenbevatten eenAnw-hiaatregeling
voordenabestaanden. In anderepen-
sioenregelingenwordt onderscheid ge-
maaktnaar de leeftijdsverschillen tus-
senpartners.Degedachte is dat jonge
nabestaandennog lang leven endaar-
meeopdegezamenlijkepensioenpot
teren.Omdatdeonderlinge solidariteit

hier eindig is,wordendeaanspraken
verminderdnaar rato vanhet leeftijds-
verschil tussendeoverledenwerkne-
mer endenabestaandepartner.

In 2017heeft pensioendenktank
Netspar studie gedaannaarhetnabe-
staandenpensioen.Daarbijwordt on-
derscheid gemaakt tussenoverlijden
voor ennapensioendatum.Uiteenge-
zetwordt dat er tweebasisprincipes
zijnwaartussenkanwordengekozen.
Het eerste is eenduuruitkering,met
als doel nabestaandenhunverdere le-
ven vaneen inkomen te voorzien.Daar
hangt een stevig prijskaartje aan.

GEWENNINGSUITKERING
Het tweedeprincipe is een
gewenningsuitkering,waarbij het doel
is denabestaande te ondersteunen
bij het omschakelennaar eennieuwe
fase,met eigen inkomstenuitwerk
en zonodig een verhuizing.Door
debeperking vandeuitkering zal
hier sneller draagvlak voor te vinden
zijn.Dat is vanbelangbij de vraag
wiemoetenmeebetalen aande
nabestaandenpensioenregeling:
alleendegenenmet eenpartner of
ookdegenendie er geenaanspraakop
zullenmaken?

Dekansdatwerknemers voor pensi-
oendatumoverlijden is relatief klein.
Daaromkan iedereenmet eenpartner
meebetalen voordit risico, zeker in ge-
val van eenkortlopendegewennings-
uitkering.Die zoudannietmoeten
afhangen vanhet aantal dienstjaren
bij de laatstewerkgever.Misschien is
zelfs eenarbeidsvormneutrale variant
mogelijk,waaraanook zzp’ersmee-
doen. Indat geval valt ook tedenken
aannetto-opbouw, los vanpensioen-
regelingen.Dan zouerwel een verze-
keringsplicht gelden,maarmagmen
zelf de verzekeraar kiezen, net als bij de
zorgverzekering.

Eenbijkomend voordeel van
netto-opbouw isdat deuitkering aan
denabestaandeonbelast kanblijven.
Opdiemanier regelt elkewerkende
metpartnerhet nabestaandenpen-
sioen voortaan zelf.Dankanmeteen
deAOW-franchise indenabestaan-
denpensioenenwordenafgeschaft,
want diewerkt inhetnadeel van
laagbetaalden.

Voornabestaanden van reeds ge-
pensioneerden zoueenduuruitkering
meer voor dehand liggendaneenge-
wenningsuitkering.Dienabestaanden
zijndan immers vaak zelf al op een

orkom dat
rknemers zonder
rtner meebetalen
or een risico dat
j niet lopen

leeftijdwaarinhun verdienvermogen
moeilijker te verhogen valt. Dehoogte
vanhunuitkeringkan samenhangen
methet aantalwerkjaren vandeover-
ledengepensioneerde.Ookhier geldt
dat eenarbeidsvormneutrale variant,
al dannietmetnetto-opbouw, een
verbeteringkan zijn tenopzichte van
dehuidige regelingen. Bijkomend
voordeel is dat de regelingennietmeer
verschillenper fonds,maaruniformer
gaanworden.Daardoorwetenmensen
beterwat ze kunnen verwachten.

VEEL HAKEN EN OGEN
Natuurlijk zijn ernog veel haken
enogen.Denkaanhet bijzonder
nabestaandenpensioendatmensen
ontvangenals hunexoverlijdt.Dat is
belangrijk voorde generaties vrouwen
die vroeger bij hunhuwelijkwerden
ontslagen, of geenpensioenmochten
opbouwen.

Dit probleemzal echterminder
wordennaarmatemeerpartners in
huneigen inkomenmogenenkunnen
voorzien.Wiedaar anders over denkt,
kan zichbijverzekeren.Ookhier zal
de individualiseringdoorzetten endat
past bij de toenemendediversiteit in
leefvormen.
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