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Martijn, 28 jaar oud, gehuwd. Komt onverwachts te overlijden. 

SZW: Knip bij de overlijdensdatum De hoogte van de uitkering zal niet significant 
verschillen tussen beide scenario’s. De kosten 
zijn vergelijkbaar. 
 
N.b. In het voorstel van de nieuwe knip zal de 
opbouw middels premievrijstelling ook 
doorlopen.  
 

• Levenslange NP-uitkering op risicobasis 

 

Voorstel: Knip in de uitkeringshoogte 

• NP-uitkering tot oorspronkelijke 
pensioenleeftijd op risicobasis. Daarna 
levenslang op opbouwbasis. 

 
 

Marjolein, 63 jaar oud, samenwonend. Komt onverwachts te overlijden. 

Heeft nooit eerder pensioen opgebouwd en is sinds 1 jaar in aan het werk bij de Belastingdienst  

SZW: Knip bij de overlijdensdatum Bij de knip in de uitkeringshoogte zal de 
uitkering na de oorspronkelijke datum waarop 
Marjolein 67 zou zijn geworden veel lager 
worden dan 50% van het laatstverdiende 
salaris. 
 
Aangezien er ook nooit in enige regeling betaald 
is voor de dekking na de leeftijd van 67, wordt 
een onevenredig beroep op de solidariteit 
voorkomen. 
 

• Levenslange NP-uitkering van max 50% 
van het salaris. 

 

Voorstel: Knip in de uitkeringshoogte 

• NP-uitkering tot oorspronkelijke 
pensioenleeftijd op risicobasis van max 
50% van het salaris. Daarna levenslang op 
opbouwbasis over de opbouwperiode van 
62 – 67. 

 

 

Christel, 66 jaar oud, gehuwd met Johan. Komt onverwachts te overlijden. 

Heeft 40 jaar lang pensioen opgebouwd, maar is 2 jaar terug werkeloos geraakt 

SZW: Knip bij de overlijdensdatum In beide gevallen is er direct na het overlijden 
geen uitkering.  
 
De knip op de uitkeringshoogte zorgt ervoor dat 
het gespaarde vermogen tot uitkering komt 
voor de nabestaanden vanaf de datum waarop 
Christel 67 zou zijn geworden. 
 
N.b. Zou Christel een jaar later overlijden, dan is 
er geen verschil in uitkering tussen beide 
voorstellen. Het moment van overlijden speelt 
dus een heel grote rol bij het huidige voorstel. 

• Levenslang geen NP-uitkering aangezien er 
geen dekking is. Het gespaarde vermogen 
vervalt. 

 

Voorstel: Knip in de uitkeringshoogte 

• Geen NP-uitkering tot oorspronkelijke 
pensioenleeftijd bij gebrek aan dekking. 
Vanaf 67 een uitkering op basis van het 
gespaarde vermogen. 

 
  



 

Wim, 63 jaar oud, gehuwd met Jan. Komt onverwachts te overlijden. 

Heeft 30 jaar lang pensioen opgebouwd in de bouw, en is een jaar eerder 3 dagen (60%) gaan 
werken. 

SZW: Knip bij de overlijdensdatum In het voorstel van SZW brengt het afbouwen 
van de tewerkstelling een flink risico met zich 
mee voor het levenslange NP. 
 
 
Door de knip in uitkeringshoogte te leggen blijft 
het levenslang gespaarde kapitaal beschikbaar 
voor de uitkering van een NP na leeftijd waarop 
Wim 67 zou zijn geworden zonder dat deze 
sterk geraakt wordt door de keus voor deeltijd. 

• Levenslange NP-uitkering van max 30% 
van het salaris (60% van max 50%). 

 

Voorstel: Knip in de uitkeringshoogte 

• NP-uitkering tot oorspronkelijke 
pensioenleeftijd van 67 op risicobasis van 
max 30% van het salaris. Daarna 
levenslang op opbouwbasis over de 
opbouwperiode van 62 – 67 zonder 
significante effect van de deeltijd. 

 


