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Geachte dames en heren,
Bij de plenaire behandeling in de Tweede Kamer van de Pensioenwet is een motie
aangenomen waarin de Tweede Kamer de regering oproept tot overleg met sociale partners,
bijvoorbeeld in de SER, gericht op afspraken over de dekking voor nabestaanden- en
arbeidsongeschiktheidspensioen (Tweede Kamerstukken II, 2006/07, 30 413, nr. 73). Voor de
motivering en overwegingen van Tweede Kamer verwijs ik naar de motie (zie bijlage).
Het resultaat van genoemd overleg dient de Tweede Kamer in januari 2008 te worden
aangeboden, zo is in de motie opgenomen.
In reactie op deze motie heb ik de Tweede Kamer aangegeven eerst in overleg te willen treden
met sociale partners in de Stichting van de Arbeid. Ik heb de Tweede Kamer verzocht de motie
zo te interpreteren dat het overleg met sociale partners tot een tussenstand leidt, waarover de
Tweede Kamer wordt geïnformeerd. Vervolgens wordt bezien of er een vervolgtraject nodig of
wenselijk is in de vorm van afspraken tussen de Stichting en de regering, dan wel overleg in de
SER.
In uw reactie op de nota naar aanleiding van het verslag van 9 juni jl. (uw kenmerk
S.A.06.044.74 JM/JS) geeft u aan dat u zich op eigen initiatief wilt beraden op het
nabestaandenpensioen.
Tegen de zojuist geschetste achtergrond wil ik u hierbij verzoeken mij te informeren over hoe
u aankijkt tegen de dekking van het nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen, waarbij
u tevens aandacht besteed aan de financieringswijze en (de achtergronden van) de
ontwikkelingen daarin die zich de afgelopen jaren hebben voltrokken.
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Graag ontvang ik de uitkomsten van uw overleg hierover. Vervolgens zal ik u een reactie
daarop toezenden, waarna in een gesprek nader van gedachten kan worden gewisseld.
Gegeven het door de Tweede Kamer gewenste tijdpad, ontvang ik de zojuist bedoelde
uitkomst bij voorkeur uiterlijk l juli 2007.

Hoogachtend,
de Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

(mr. A.J. de Geus)

Bijlage(n): Kamerstukken II, 2006/07, 30 413, nr. 73
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MOTIE VAN DE LEDEN OMTZIGT EN VERBEET
Voorgesteld 21 september 2006
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat alle aandacht uitgaat naar het ouderdomspensioen;
constaterende, dat het nabestaandenpensioen en het arbeidsongeschiktheidspensioen van essentieel belang zijn voor miljoenen mensen, vooral
vrouwen;
constaterende, dat waar deze vormen van pensioen nog bestaan, ze
helaas vaak op risicobasis zijn en niet langer op kapitaaldekkingsbasis;
overwegende, dat een uniforme dekking op kapitaaldekkingsbasis wenselijk is;
verzoekt de regering in overleg te treden met de sociale partners, bijvoorbeeld in de SER, en afspraken te maken over hoe een fatsoenlijke dekking
bereikt kan worden en het resultaat van dit overleg in januari 2008 aan de
Kamer aan te bieden,
en gaat over tot de orde van de dag.
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