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Geachte Heer Koolmees, 

 

Op 17 juni jl. heeft de Stichting van de Arbeid (STAR) haar advies op hoofdlijnen gepubliceerd 

over de wijze waarop nabestaandenarrangementen gestalte zouden moeten krijgen. 

Kort samengevat stelt de STAR voor om tijdens de werkzame periode een 

nabestaandenuitkering te financieren op risicobasis en vanaf pensioneringsdatum op 

opbouwbasis. Bovendien gaat de STAR bij de vaststelling van het uitkeringsniveau bij 

overlijden voor de pensioendatum uit van het volledige salaris.  

Wij zijn van oordeel dat deze benadering ongewenst en principieel onjuist is, omdat daarmee 

het Anw-hiaat-gedeelte ten laste zou komen van het aanvullende pensioenarrangement. 

Naar onze wijze van zien dient het nabestaandenarrangement als volgt te worden 

vormgegeven. 

1. Het complete Anw-traject, en dus ook het eventuele Anw-hiaatgedeelte, dient te worden 

behandeld als een volksverzekering à la de AOW. Wij achten het principieel onjuist als het 

Anw-hiaatgedeelte collectief zou worden verzekerd, maar wel uitsluitend voor personen 

met een dienstverband met een pensioenregeling. 

AOW en Anw is een combinatie in de eerste pijler, en het is aan de Politiek om te 

bepalen, in hoeverre de Anw daarin voorziet. 

 

2. Het nabestaandenpensioen (Nbp) moet worden geregeld in de tweede pijler waarbij de 

uitkering bij overlijden voor de pensioendatum moet worden gebaseerd op de 

pensioengrondslag en niet op het volledige inkomen. Het pensioen en Nbp zijn 

complementair aan AOW en Anw.  

 

3. Indien sociale partners zouden besluiten om toch vanuit een pensioenovereenkomst een 

Anw-hiaatdekking aan te bieden, dan zijn wij van mening dat dit een op vrijwillige basis te 
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sluiten onderdeel zou moeten zijn, waarvan de kosten volledig en rechtstreeks ten laste 

van werkgevers en werknemers dienen te komen. 

 

Wij zijn van oordeel dat de door ons geschetste aanpak veel beter aansluit bij de 

uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de arrangementen in de 1e en 2e pijler. 

Wij gaan ervan uit dat onze opvatting zal worden meegenomen in het aangekondigde nadere 

overleg tussen sociale partners, verzekeraars en pensioenfondsen. 

Nog beter is als wij als grootste seniorenvereniging direct participeren in het bovengenoemde 

overleg. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Koepel Gepensioneerden 

                    
Joep Schouten                   Jaap van der Spek  

Co-voorzitter              Co-voorzitter   

 

 

 

Ter kennisname: 

- Fractievoorzitters en Vaste Commissie SZW Tweede Kamer 

- FNV / CNV / VNO-NCW 

 


