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De Minister voor Medische Zorg en Sport, 
De heer B. Bruins 
Postbus 20350  
2500 EJ DEN HAAG  
 
Betreft:  Uw Commissiebrief Eerste Kamer inzake Niet- wettelijk nabestaandenpensioen  
Uw kenmerk  1378745-179039-Z ,d.d. 5 september 2018 
 
Pedreguer (Spanje), 19 september 2018 
 
Zeer geachte heer Bruins, 
 
De VBNGB (Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland) heeft 
kennisgenomen van uw bovengenoemde brief aan de Eerste Kamer. Uw streven om voor nabestaanden 
van gepensioneerde verdragsgerechtigden te voorzien in continuering van hun als gezinslid verworven 
verdragsrecht (recht op ziekteprestaties onder vooral art. 24 of 25 Vo883/2004) ondersteunen wij. Er zijn 
inderdaad schrijnende gevallen bekend in de EU van nabestaanden die na overlijden van ouder of 
partner hun “verdragsrecht” verloren zonder dat daar een vergelijkbare wettelijke dekking tegenover 
kwam te staan.  
 
De methodiek om daartoe enkele pensioenen toe te voegen aan de lijst van bijlage XI onder 1f) van 
Vo883/2004 lijkt inderdaad geschikt. In uw brief stelt u echter een verruiming van de titels voor 
wettelijke pensioenen voor die o.i. veel te ruim is en niet nodig is om het probleem op te lossen. U stelt 
voor alle pensioenen (tweede pijler) van de Pensioenwet in de bijlage op te nemen. Dit impliceert dat 
ook niet-nabestaandenpensioen (zoals arbeidsongeschiktheidspensioenen en ouderdomspensioenen) 
gelijkgesteld zouden worden met wettelijke pensioenen voor het verkrijgen van verdragsgerechtigdheid. 
Dit lijkt ons niet wenselijk, aangezien het uitgangspunt zou moeten blijven dat slechts schrijnende 
gevallen van ontbreken van verdragsgerechtigdheid bij nabestaanden voorkomen moeten worden. Bij 
ouderdomspensioenen en arbeidsongeschiktheidspensioenen is daar niet van gebleken. Ook menen wij 
dat het bijzondere partnerpensioen buiten de bijlage moet worden gehouden, omdat de 
(verzekerings)positie van nabestaande ex-partners onvergelijkbaar is met voorheen 
medeverdragsgerechtigde partners van een gepensioneerde verdragsgerechtigde.  Veel van die ex-
partners zullen nauwelijks of geen relaties meer met de gepensioneerde onderhouden en hun 
verzekeringspositie is al op enige wijze gewaarborgd. Een vergaande uitbreiding van het begrip wettelijk 
pensioen dat nu voorgesteld wordt zou bovendien bij andere lidstaten op verzet kunnen stuiten 
waardoor het oorspronkelijke beperkte doel (zie hierboven) wel eens onhaalbaar zou kunnen worden.  
 
De verruiming is ook niet waarom met name leden van de CDA- en PvdA fractie  van de Eerste Kamer in 
hun brief van 29 juni 2018  u hebben gevraagd. Integendeel : hun verzoek betrof  
slechts een verruiming van de opname van nabestaandenpensioenen waar u in eerste instantie,  
namelijk bij brief van 28 mei 2018, slechts die nabestaandenpensioenen behoorden bij oorspronkelijk 
wettelijke regelingen als het  ABP had opgenomen.   
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Inderdaad gaat het bij deze problematiek (opnieuw) om knipperlichtsituaties, zoals de leden van de 
Eerste Kamer schreven, en dat is in lijn met de motivering voor de nu al bestaande lijst van met 
wettelijke pensioenen gelijkgestelde niet-wettelijke: een voorheen (ten laste van Nederland) 
medeverdragsgerechtigd gezinslid dreigt onverzekerd te raken door overlijden van de gepensioneerde 
totdat deze medeverdragsgerechtigde (veelal) AOW gaat ontvangen. Meestal zal het daarbij om 
overlevende partners gaan, maar niet uit te sluiten valt dat het een enkele keer ook wezen zal betreffen. 
Een formulering om voor hen verdragsgerechtigdheid te continueren ten behoeve van bijlage XI onder 
1f) zou onzes inziens kunnen luiden dat aan de lijst van pensioenen wordt toegevoegd: 
 
 “partnerpensioenen en wezenpensioenen als bedoeld in de Pensioenwet, toegekend aan een nagelaten 
betrekking van een gepensioneerde bedoeld onder de artikelen  23 tot en met 30 van deze verordening  
voor zover deze nagelaten betrekking direct voor het overlijden van de gepensioneerde de status van 
gezinslid onder een van deze artikelen had.” 
 
Tot nader overleg over het bovenstaande zijn we graag bereid. Deze brief zenden wij in afschrift aan de 
Eerste en Tweede Kamercommissies van VWS. 
  
Hoogachtend, 
 

 
 
Mw. Joan Busch 
Voorzitter 
 
Mailadres joan.busch@vbngb.eu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VBNGB    https://vbngb.eu/ 

Klokkeplein 5-bus 31  secretaris@vbngb.eu 
3740 Bilzen   KvK 8559706867 
België  

 

 


