
Nabestaandenpensioen: 
The next generation

In dit blog zoomen we in op het
nabestaandenpensioen in de Wet
toekomst pensioenen.

Een gestandaardiseerd
nabestaandenpensioen?

Met de invoering van de Wet toekomst
pensioenen (Wtp) wordt ook uitvoering
gegeven aan een advies van de
Stichting van de Arbeid (StvdA) over de
wijze waarop het nabestaandenpensioen
verbeterd kan worden. Het doel hierbij
is standaardiseren, begrijpelijker maken
en verminderen van risico zonder de
dekking te versoberen of de kosten te
verhogen. In ons artikel dat binnenkort
verschijnt in Pensioenmagazine laten we
zien dat met name de overgang van het
huidige stelsel naar de nieuwe
methodiek tot grote verschuivingen
leidt. We constateren dat stan-
daardisering weliswaar het doel is, maar
zeer waarschijnlijk maatwerk nodig is
om de verschillen te verzachten. Bij deze

analyse hebben we het wezenpensioen
buiten beschouwing gelaten. Het is
tamelijk gebruikelijk om bij het denken
over nabestaandenpensioen vooral te
focussen op het partnerpensioen, maar
inzoomen op het wezenpensioen kan
nieuwe inzichten opleveren.

Het wezenpensioen in relatie tot het
partnerpensioen

In de praktijk zijn het wezenpensioen en
het partnerpensioen vaak aan elkaar
gekoppeld. Een veel voorkomende
verhouding is een wezenpensioen dat
20% bedraagt van het partnerpensioen.
Vooral voor jonge gezinnen is het
wezenpensioen een wezenlijk onderdeel
van het gezinsinkomen in de eerste
periode na het overlijden van een van
de ouders. Indien dit gekoppeld is aan
een partnerpensioen dat door de Wtp-
herziening (veel) lager uitpakt dan kan
eenzelfde verlaging voor het wezen-
pensioen de situatie flink verergeren. 



Een voorbeeld:
Stel dat budgetneutraal een partnerp-ensioen gerealiseerd kan worden van 25% van
het salaris én dat een aan-sprakenneutraal partnerpensioen bereikt kan worden bij
een partnerpensioen van 41% van het salaris. Het bijhorende wezenpensioen is de
gebruikelijke 20% van het partnerpensioen, oftewel 5% van het salaris. Wat betekent
dit dan?

We laten dit zien voor een werknemer met een jong gezin. Deze werknemer van 30
jaar is vanaf zijn 25ste in dienst bij zijn huidige werkgever. Hij heeft een jaarsalaris van
€ 35.000 een partner en twee kinderen van 6 en 8 jaar. Dit geeft het volgende beeld:

Huidig WzP Huidig PP Totaal NP WTP WzP WTP PP

€2.870 per
kind

€8.750

Totaal NP

€12.250€14.350 €20.090
 €1.750 per

kind

De wettelijke bepalingen dwingen een dergelijke koppeling echter niet af. De
toezegging van wezenpensioen kan zelfstandig vorm gegeven worden. Een
wezenpensioen is een tijdelijke uitkering en met name daardoor een stuk goedkoper
dan het partnerpensioen. Een hogere toezegging voor het wezenpensioen zal
daardoor sneller haalbaar zijn binnen de budgettaire randvoorwaarden dan het
optrekken van het partnerpensioen. Het verhogen van het wezenpensioen naar het
maximum van 20% van het salaris maakt echt een verschil voor het jonge gezin in het
voorbeeld:

Huidig WzP Huidig PP Totaal NP WTP WzP WTP PP

€2.870 per
kind

€8.750

Totaal NP

€22.750€14.350 €20.090
 €7.000 per

kind

De inkomensachteruitgang door de Wtp-herziening is voor dit jonge gezin gedurende
ten minste de komende 10 jaar € 7.840 per jaar, bijna 40%. 

Het wezenpensioen op maat

De inkomenssituatie na de herziening is voor dit jonge gezin gedurende ten minste
de komende 10 jaar aanzienlijk rooskleuriger. Het gezinsinkomen is zelfs iets hoger
dan onder het huidige regime. 



Het moge duidelijk zijn dat dit een
gestileerd voorbeeld is en dat het
optimaliseren van het wezenpensioen
niet voor alle situaties een passende
oplossing zal zijn. Dit voorbeeld maakt
echter wel duidelijk dat dit  een bruik-
bare optie is voor het benodigde maat-
werk voor nabestaandenpensioen. Dit
pleit ervoor om het wezenpensioen niet
te vergeten bij de brede afwegingen
over nabestaandenpensioen en de aan-
dacht te geven die het verdient.

Het ‘vergeten’ wezenpensioen

In het verlengde van dit pleidooi is het
wel pijnlijk te constateren dat het
wezenpensioen bij een enkele bepaling
in de Wtp ‘vergeten’ lijkt. Bij de vrij-
willige keuze om de risicodekking
partnerpensioen ten laste van het
ouderdomspensioen voort te zetten ont-
breekt een soortgelijke mogelijkheid
voor het wezenpensioen. Met alle begrip
voor de uitvoeringstechnische uitdaging-
en om dit te realiseren, lijkt dit toch een
gemiste kans. Wellicht dat de parle-
mentaire behandeling hierin nog veran-
dering brengt. 
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