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Aan   De heer W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  

         Mevrouw T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  

         Leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid  

 

CC:   De heer F. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid  

        Leden van de vaste commissie Justitie en Veiligheid 

        Mevrouw I. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  

        Leden van de vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

 

Den Haag, 21 augustus 2018 

Briefnr.18/38/NLR/MN/hp 

  

Betreft:    reactie op de tweede evaluatie van de wet Verevening Pensioen bij Scheiding  

 

 

Geachte meneer Koolmees en mevrouw van Ark, 

 

Op 8 maart stuurde minister Koolmees de Kamer een brief met een tweede evaluatie over de Wet 

verevening pensioenrechten. Op 12 maart en 13 juni reageerden wij hierop. Op 20 juni heeft de 

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hierover gesproken. Naar aanleiding 

daarvan sturen wij u deze brief met onze reactie. Wij vragen u om onze opmerkingen mee te 

nemen in de verdere uitwerking van de wet in september.  

 

In de tweede evaluatie spreekt de minister het voornemen uit om het verdelen van het pensioen 

bij een scheiding te wijzigen van verevening in conversie, tenzij partijen dit anders aangegeven. 

Dit is een gunstige wetswijziging voor vrouwen en de commissieleden van SZW gaan akkoord om 

dit voorstel verder uit te werken tot wet.  

Helaas zijn er echter ook voorstellen die de financiële situatie van vrouwen verslechteren. En 

spijtig genoeg maken enkele voor de hand liggende zaken geen deel uit van de voorstellen.  

Terwijl deze wet juist de mogelijkheid biedt om de achterstand van vrouwen te verbeteren. 

 

Samenvatting 

Eén van de voorgestelde wijzigingen in de wet VPS die de pensioensituatie van vrouwen zal 

verslechteren is dat de periode, waarover het bijzonder partnerpensioen wordt vastgesteld, 

wordt ingeperkt als de ex-partner overlijdt. Deze wijziging wil de minister ook meteen invoeren 

in de pensioenwet voor vrouwen die nog getrouwd zijn en hun partner overlijdt! En dat terwijl 

vrouwen gemiddeld 40 procent minder pensioen opbouwen dan mannen.  

De NVR vindt dat samenwonenden onder de wet VPS horen te vallen, omdat de taakverdeling 

tussen partners niet verschilt van die van gehuwde en geregistreerde partners en bijna de helft 

van de kinderen in een samenwoonrelatie wordt geboren. Veel pensioenfondsen hebben al een 

regeling. 

Als samenwonenden alsnog hun relatie formeel vastleggen, moet bij scheiding het pensioen dat 

in de voorhuwelijkse periode is opgebouwd worden meegenomen.  

Pensioenfondsen die op risicobasis werken, moeten verplicht worden om vrouwen te 

compenseren voor het verlies van het bijzonder partnerpensioen bij scheiding.  
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Uit de verslagen van de commissievergaderingen blijkt dat de minister veel van de 

bovengenoemde punten moeilijk vindt om aan te kaarten bij sociale partners en 

pensioenuitvoerders vanwege hun onderhandelings- en contractvrijheid. De minister maakt 

met dit uitgangspunt de belangen van vrouwen ondergeschikt aan die van sociale partners 

en pensioenfondsen. Dit vinden wij zorgelijk. Wetgeving zou juist de bestaande financiële 

achterstand van vrouwen moeten verbeteren.  

 

In de bijlagen en toelichting lichten we bovenstaande punten toe.  

 

Wij vernemen graag uw reactie op onze opmerkingen. 
 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Nenita La Rose-Lont  

Voorzitter van de Nederlandse Vrouwenraad (NVR) 

 

Mede namens onze lidorganisatie WOUW Amsterdam, netwerk van maatschappijkritische 

50+ vrouwen.  

 

Meer informatie: 

Marjan Nieuwenhuis (WOUW Amsterdam)  

020 6793159, marnieuw@dds.nl  

 

Of kijk op: 

 website NVR 

 website economische zelfstandigheid.  

 

Bijlagen: 

Bijlage 1.   ‘Bijzonder partnerpensioen’, uit de brief aan de minister van 13 juni 2018 

Bijlage 2a. ‘Samenwonenden’, uit de brief aan de minister van 12 maart 2018 

Bijlage 2b. ‘Samenwonenden’, uit de brief aan de minister van 13 juni 2018 

 

In de brieven van de NVR van 12 maart en 13 juni 2018 zijn het bijzonder partnerpensioen, 

samenwonen en het begrip partner al aan de orde gekomen. We voegen onze opmerkingen 

alsnog toe.  
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