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Onderwerp
Mandaat en machtiging in het kader van het sluiten door het IPO van een 

raamovereenkomst met ElipsLife ten behoeve van een verzekeringsproduct in het kader van 

het ondervangen van het hiaat in de Algemene nabestaandenwet 

Publiekssamenvatting

De afschaffing van de ANW-compensatie zoals vastgesteld door sociale partners in de 

Pensioenkamer blijkt voor veel ABP-deelnemers als een groot probleem te worden ervaren. 

In het meest ongunstige geval zou dit een gemis aan inkomen kunnen betekenen van 

maximaal (ongeveer) 540 euro per maand (netto) totdat de overgebleven partner de AOW 

leeftijd zal bereiken. 

In de pensioenkamer is afgesproken dat het aan de sectoren zelf is om af te spreken of er 

een product wordt aangeboden waar medewerkers in die sector gebruik van kunnen maken 

en zo ja welk product. 

Het IPO bestuur heeft gesproken over dit thema en besloten dat we als werkgever de 

medewerkers willen faciliteren met een contract waar men individueel gebruik van kan 

maken. Dat wil zeggen via een mantelovereenkomst voor de provincies, alsmede Unie van 

Waterschappen en Vereniging Nederlandse gemeenten, af te sluiten door het IPO. 

Voordeel hiervan is dat de premie goedkoper is (massa) dan bij een individuele gang naar 

een verzekeraars en dat men bij een mantelovereenkomst minder streng is bij de acceptatie 

van de deelnemers. 

Het Verbond van Sectorwerkgevers Overheid heeft een marktverkenning laten uitvoeren 

door Montae naar passende producten. Hieruit is één aanbieder geschikt bevonden, te 

weten: ElipsLife.

Advies

1. Mandaat te verlenen aan de heer mr. H.M. Meijdam, algemeen directeur van het IPO, om 

mede namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een raamovereenkomst te sluiten met  

ElipsLife ten behoeve van een verzekeringsproduct in het kader van het ondervangen van 

het hiaat in de Algemene nabestaandenwet;
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2. De brief vast te stellen waarin onder andere het besluit onder 1 aan de algemeen 

directeur van het IPO worden bekendgemaakt;

3. De publiekssamenvatting vast te stellen over het sluiten door het IPO mede namens de 

provincie Zuid-Holland van een raamovereenkomst met Elipslife ten behoeve van een 

verzekeringsproduct in het kader van het ondervangen van het hiaat in de Algemene 

nabestaandenwet.

NB

Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige besluitvorming door GS, 

bevoegd is op basis van artikel 176 Provinciewet de juridische binding aan te gaan, is het 

voorstel aan hem een machtiging af te geven aan de heer mr. H.M. Meijdam, algemeen 

directeur van het IPO, om de provincie Zuid-Holland te vertegenwoordigen bij het 

ondertekenen van de raamovereenkomst met ElipsLife ten behoeve van een 

verzekeringsproduct in het kader van het ondervangen van het hiaat in de Algemene 

nabestaandenwet.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

Mandaat voor sluiten mantelovereenkomst verzekeringsproduct ANW-hiaat.pdf

Machtiging IPO tekenen raamovereenkomst ElipsLife.docx

Brief aan IPO.docx
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1 Toelichting voor het College
In het najaar van 2017 hebben sociale partners in de Pensioenkamer de ABP-

pensioenregeling 2018 met elkaar afgesproken. In deze "package deal" was sprake van 

verbeteringen en verslechteringen. Een verslechtering was o.a. het afschaffen van de ANW-

compensatie, voor ABP-deelnemers die geen recht of slechts deels recht hebben op een 

ANW-uitkering. De afschaffing van de ANW-compensatie bleek al gauw door veel ABP-

deelnemers als een groot probleem te worden ervaren. 

Sociale partners in de Pensioenkamer hebben het ABP-bestuur verzocht de bestaande 

coulanceregeling om af te kunnen wijken van bestaande regelgeving in bijzondere gevallen, 

ook (tijdelijk) toe te passen op dit dossier). Op 16 november 2017 heeft het IPO bestuur 

besloten als werkgever de medewerkers te willen faciliteren met een contract waar men 

individueel gebruik van kan maken. Het Verbond van Sectorwerkgevers heeft een 

marktverkenning laten uitvoeren door Montae. Eén aanbieder, ElipsLife, voldoet aan alle 

voorwaarden. Voor de werkgevers zijn hier geen kosten aan verbonden. Overleg met de 

vakbonden is niet nodig omdat het alleen het faciliteren is en het geen arbeidsvoorwaarde is. 

Financieel en fiscaal kader:

Geen opmerkingen

Juridisch kader:

De Commissaris van de Koning is bevoegd om, nadat GS rechtsgeldig hebben besloten, op 

grond van artikel 176 Provinciewet de juridische binding tot stand te brengen. Op grond van 

de door de CdK afgegeven machtiging wordt de algemeen directeur van het IPO gemachtigd 

om de provincie Zuid-Holland te vertegenwoordigen bij het ondertekenen van de 

raamovereenkomst met ElipsLife.

2 Proces

Zie onderdeel 1.

De provincies moeten uiterlijk 1 maart 2018 het getekende besluit tot machtiging hebben 

geretourneerd. De provincie wordt verzocht de getekende machtiging per post, middels 

bijgaande brief aan de heer mr. H.M. Meijdam, directeur van het IPO.

3 Communicatiestrategie

Geen opmerkingen.
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