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1. Consultatie wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen.

2.  Tijdslijn van het wetstraject in 2021.

PensioenFlits: Wet toekomst pensioenen 
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• Op 16 december 2020 is de concept wetgeving gepubliceerd. 

• Er was tot 12 februari 2021 de tijd om te reageren op het 

wetsvoorstel.

• In dit webinar zullen we de voor werkgevers belangrijkste 

reacties met u delen en toelichten. 

Consultatie wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen
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Het FD kopte 5 maart: 

Ruim 1400 pagina’s aan 

vragen, verbeterpunten 

en kritiek. 

Koolmees blijft positief: 

‘Stap voor stap is de 

enige manier’.
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We bespreken reacties op de volgende onderwerpen: 

1. Pensioenregelingen.

2. Opbouw bij meerdere uitvoerders.

3. Eerbiedigende werking.

4. Invaren. 

5. Transitie FTK.

6. Partnerpensioen.

7. Communicatie.

8. Andere punten.
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• Weinig principiële bezwaren; veel suggesties, vragen en 

opmerkingen op detailniveau.

• Veel opmerkingen gaan over de soorten 

premieovereenkomsten, gekoppeld aan toegestane 

pensioenuitvoerders.

• Punt dat veel terugkomt: solidariteitsreserve in Wet verbeterde 

premieregeling moet ook mogelijk zijn voor OPF-en, APF-en en 

verzekeraars. 

• Betere onderbouwing nodig van afschaffing 

doorsneesystematiek, ook met het oog op mogelijke  

procedures over ongelijke behandeling. De verwachte 

gevolgen moeten beter worden onderbouwd en toegelicht. 

In het nieuwe stelsel focus 

op twee soorten regelingen 

(beide premieregelingen).

- ‘Het nieuwe contract’

Collectief en solidair.

- ‘Verbeterde 

premieregeling’

Individueel en flexibel.
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• De wet lijkt te zijn geschreven voor de situatie:

één arbeidsvoorwaardentafel – één regeling – één 

pensioenfonds.

• Hoe gaat dat bij werkgever die de pensioenopbouw bij meerdere 

uitvoerders heeft ondergebracht?

• Onderwerp compensatie lijkt onderbelicht.

• Financiering compensatie uit vermogen (gesloten) regelingen 

mogelijk?

• En wat als de gesloten regeling is ondergebracht bij een verzekeraar? 

• Schrijft een werkgever meerdere transitieplannen (één per 

uitvoerder) of één transitieplan (dat betrekking heeft op alle 

uitvoerders)?
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Reikwijdte:

• Is aanpassing mogelijk van een bestaande regeling onder het 

overgangsrecht?

• En zo ja, tot op welke hoogte?

• Kunnen werkgevers de regeling bij een andere 

pensioenuitvoerder onderbrengen, met behoud van de 

eerbiedigende werking? 

• Mogen sociale partners gebruik maken van de eerbiedigende 

werking tot de laatste deelnemer uit de regeling is? 

Risico:

• Risico op lagere pensioenopbouw bij overstap naar andere 

werkgever.

• Mogelijke beperking arbeidsmobiliteit?

Eerbiedigende werking voor 

beschikbare premieregelingen 

en verzekerde 

middelloonregelingen: 

Er moet sprake zijn van een 

bestaande regeling op 

31-12-2021.



Klik om de stijl te bewerkenInvaren 

• Maak invaren ook mogelijk voor gesloten fondsen.

• Niet duidelijk of gedeeltelijk invaren mogelijk is.

• Bijv. uitzondering voor pensioengerechtigden.

• Maak invaren ook mogelijk door collectieve waardeoverdracht 

naar een nieuwe pensioenuitvoerder.

• Invaren is nu vormgegeven als interne waardeoverdracht. 

• In de reacties zowel wel als geen bezwaar tegen afschaffen 

individueel bezwaarrecht.

• Veel inbrengers zijn geen voorstanders van 2 

omrekenmethodes bij invaren.

• De VBA-omrekenmethode roept de nodige weerstand op (te 

ingewikkeld).

Invaren houdt in dat:

Opgebouwde pensioenen worden 

ingebracht in het nieuwe 

pensioenstelsel.

Dit betekent dat er na invaren meer 

kans is op een koopkrachtig 

pensioen en tegelijkertijd ook een 

risico dat het pensioen omlaag gaat 

als het tegenzit.
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Oproepen vanuit de reacties:

• Onderliggende wetgeving moet zo snel 

mogelijk worden uitgewerkt.

• Resultaat moet evenwichtig zijn.

• Het is belangrijk dat pensioenfondsen 

beleidsruimte krijgen om tot een 

evenwichtige belangenbehartiging te komen. 

Transitie FTK is een aangepast financieel 

toetsingskader tijdens de transitieperiode.

Voor pensioenfondsen die invaren beogen.

Toewerken naar richtdekkingsgraad van minimaal 95%

(uiterlijk 1-1-2026).
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• Risicodekking bij einde dienstverband verdient meer aandacht:

• Uitloopperiode van minimaal drie maanden.

• Voortzetting gedurende de WW periode.

• Uitruil van OP in voortzetting van de NP risicodekking bij einde 

dienstverband gedurende max. drie jaar. 

• Aandacht nodig voor de transitie:

• Partnerpensioen moet worden ingevaren.

• Aandacht voor mensen die nu geen dienstbetrekking hebben.

• En op dit moment opgebouwde aanspraken partnerpensioen 

hebben.

• Bij niet invaren kunnen opgebouwde aanspraken tezamen met het 

nieuwe risicopartnerpensioen tot hoge bedragen leiden (bv verzekerd 

partnerpensioen).

Wijziging partnerpensioen bij 

overlijden voor de 

pensioendatum:

- Risicodekking.

- Gebaseerd op gehele salaris 

i.p.v. pensioengrondslag.

- Maximaal 50% van salaris.

- Diensttijdonafhankelijk.
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• Nieuwe open norm geïntroduceerd: keuzebegeleiding.

• Waar liggen de verantwoordelijkheden van: uitvoerder, werkgever 

en adviseur?

• Uitvoerders krijgen de verplichting dat de informatie die zij 

verstrekken ‘aanzet tot een zo concreet mogelijke actie’ (een 

call to action).

• Wat wordt hieronder verstaan? 

• Meer mogelijkheden om doelgerichter te communiceren wordt 

als positief ervaren. 

Formats voor het UPO en 

pensioen123 worden losgelaten.

Deelnemers krijgen in het nieuwe 

stelsel meer keuzemogelijkheden 

dan in de huidige DB regelingen; 

bovendien komen er meer 

risico’s bij de deelnemers te 

liggen.
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• Zwaar werk en 45-jaren regeling.

• Tijdpad:

• Pensioenfondsen: termijn voor opdrachtaanvaarding (0,5 jaar) en  

implementatie (1,5 jaar) is (te) kort.

• Eigen tijdpad transitie voor verzekerde regelingen.

• Lagere regelgeving dient te worden beperkt en beschikbaar te 

zijn bij de indiening van het wetsvoorstel.

• Multi-sectoraal fonds: kunnen sociale partners op sectoraal 

niveau en per sector hun eigen geambieerde 

pensioendoelstelling vaststellen en eigen premieafspraak 

maken?

• Wat gebeurt er met de gelijkwaardigheidstoets voor vrijgestelde 

ondernemingen? Nieuwe stelsel heeft consequenties voor het 

vrijstellingsbeleid.
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Uitwerken lagere regelgeving.

Uitwerken gesignaleerde 

openstaande punten 

consultatiedocument.

Bespreken & verwerken 

input consultatie.

Bespreking wetsvoorstel in kabinet & indienen 

wetsvoorstel

Q4Q3Q2Q1

Formele toetsfase & verwerking opmerkingen.

• Toetsen door DNB, AFM, 

Belastingdienst, Autoriteit Regeldruk, 

Autoriteit Persoonsgegevens, Raad 

voor de Rechtspraak, College voor 

de Rechten van de Mens (etc.)

• Bespreken uitkomsten toetsen en 

verwerken.

• Diverse onderwerpen worden 

uitgewerkt in lagere regelgeving 

(AMvB).

• Formele afstemming kabinet.

• Advies Raad van State.

• Indienen wetsvoorstel Tweede 

Kamer (na de zomer).
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M O V I N G

F O R W A R D

PensioenFlits vervolg

• Volgende PensioenFlits:  16 april 2021.

• Onderwerp: eerbiedigende werking.

• Voor wie van toepassing?

• Beschikbare premieregelingen.

• Middelloonregelingen bij verzekeraars.

• Let op: ook (of: met name!) interessant als in verleden 

middelloonregeling bij verzekeraar (en nu DB via 

pensioenfonds).

• Opgeven via website AWVN.

Vragen:

werkgeverslijn

@awvn.nl
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