
 

 

 

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  

 

Briefnr.18/02/NLR/MN/rp 

Betreft: reactie op de tweede evaluatie van de Wet Verevening Pensioen bij scheiding (VPS) 

                  van 8 maart 2018 

 

Den Haag, 12 maart 2018  

 

Geachte meneer Koolmees en mevrouw van Ark, 

 

Wij zijn verheugd dat u naar aanleiding van de uitkomsten van de tweede evaluatie van de wet VPS 

met een wetsvoorstel zal komen waarin voor de verevening van het pensioen bij echtscheiding 

conversie het uitgangspunt wordt. In onze brief van 4 december 2017 hebben wij u op het belang 

van conversie voor onze achterban gewezen. 

 

Wij betreuren dat samenwonenden niet bij de wet VPS worden ondergebracht. De argumenten die u 

hiervoor aanvoert vinden wij oneigenlijk. Het afsluiten van een notarieel contract maakt het op dit 

moment mogelijk om bij pensioenfondsen aanspraak te maken op een partnerpensioen. Partners 

kiezen hier bewust voor. Uw uitgangspunt dat mensen die voor samenwonen kiezen per definitie 

geen pensioenafspraken met elkaar willen maken, is volgens ons onjuist. Daarbij is van belang (zie 

onze brief van december) dat steeds meer paren eerst gaan samenwonen en velen in deze setting 

hun eerste kind krijgen. Bij het inschrijven bij de Basisregistratie Personen op hetzelfde adres kan 

over het pensioen via een formulier een vraag gesteld worden, waarna deze informatie, indien van 

toepassing, alsnog door de Basisregistratie Personen schriftelijk  aan de pensioenuitvoerder kan 

worden doorgegeven. We doen een klemmend beroep op u om ook samenwonenden onder de wet 

VPS te laten vallen.  

 

Wij verzoeken u om ook de vrouwenbeweging actief bij verdere wetgeving te betrekken omdat wij 

namens onze achterban van ruim een miljoen vrouwen een belangrijke bijdrage kunnen leveren 

aan de toekomstige regeling van de verevening van het pensioen die recht doet aan vrouwen (in 

een kwetsbare positie). 

 

N.B. Het voorgestelde traject van de wetswijziging is twee jaar. Wij hopen dat u snel het 

mededelingsformulier en het mededelingenblad van de overheid zo aanpast dat u erop wijst dat 

conversie nu al wettelijk mogelijk is en dat conversie veel voordelen heeft voor de 

pensioengerechtigde ex-partner. Ook hopen wij dat u standaard zeer binnenkort een vraag over de 

verdeling van het pensioen in het scheidingsconvenant opneemt.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Nenita La Rose-Lont 

Voorzitter van de Nederlandse Vrouwenraad 
Laan van Meerdervoort 70| 2517 AN Den Haag| T+31(0)70 3469304| E info@de-nvr.nl| W www.nederlandsevrouwenraad.nl  
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Mede namens onze lidorganisatie WOUW Amsterdam, netwerk van maatschappijkritische 

50+ vrouwen  

 

Meer informatie: Marjan Nieuwenhuis (WOUW Amsterdam)  

020 6793159, marnieuw@dds.nl  

 

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

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

          Leden van de vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

 

Bijlage: Brief van 4 december 2017 
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