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Geachte leden van de Commissie SZW,

De VMN (Vereniging voor Mediators in het Notariaat) en de KNB (Koninklijke Notariële
Beroepsorganisatie) geven graag hun reactie op wetsvoorstel 32 587.
Het wetsvoorstel verbetert de positie van gehuwden en geregistreerd partners doordat beide
partners een eigen pensioenaanspraak krijgen ten opzichte van de pensioenuitvoerder en de
ex-echtgenoten of ex-geregistreerd partners niet meer afhankelijk zijn van elkaar.
De VMN en de KNB vinden het echter een gemiste kans dat samenwoners met een notarieel
samenlevingscontract waarin afspraken kunnen worden gemaakt over partnerpensioen, een
mogelijke keuze voor conversie van ouderdomspensioen wordt onthouden.
Het wetsvoorstel erkent enerzijds dat er minder mensen trouwen of een geregistreerd
partnerschap aangaan en er meer mensen ongehuwd samenwonen. Anderzijds wordt de
mogelijkheid op toekenning van een keuzemogelijkheid voor verdeling van
ouderdomspensioen voor ongehuwd samenwonenden afhankelijk gemaakt van een uniforme
partnerdefinitie. Wat is er op tegen als partijen met een notariële
samenlevingsovereenkomst met afspraken over wederzijdse verzorgingsverplichting ook mee
kunnen delen in het ouderdomspensioen?
Uit de praktijk blijkt dat hier behoefte aan is en het zou meer zekerheid bieden voor mensen
met weinig inkomen en stellen waar één partner een groter pensioen heeft. Ook zou het een
effect kunnen hebben op het beroep op de bijstand door samenwoners die uit elkaar gaan,
omdat ze wellicht nog recht hebben op ouderdomspensioen van de ex-partner.
Een oplossing zou een notarieel samenlevingscontract kunnen zijn met afspraken over
verdeling van ouderdomspensioen, zoals dat ook bij huwelijkse voorwaarden of
partnerschapsvoorwaarden mogelijk is (opt-in regeling). Het ontbreken van een uniform
partnerbegrip kan daarmee misschien worden omzeild en op die manier wordt vrij eenvoudig
geregeld dat ook ongehuwd samenwonenden hun pensioenaanspraken kunnen verdelen bij
scheiding.

Het uniforme partnerbegrip zou kunnen luiden: partners met een notarieel
samenlevingsovereenkomst. Op die manier sluit het wetsvoorstel beter aan bij de
maatschappelijke realiteit en behoefte.

Met vriendelijke groet,

Michaël Lentze
Voorzitter VMN

Nick van Buitenen
Voorzitter KNB
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