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Klik om de stijl te bewerkenTweede Kamer neemt Wet toekomst pensioenen aan

• Op 22 december 2022 heeft een ruime meerderheid van de 

Tweede Kamer gestemd vóór het aannemen van de Wtp

• Positief is dat de regeringscoalitie ook op de steun van PvdA en 

GL kon rekenen

• Dit is nodig om potentieel ook over een meerderheid in de Eerste 

Kamer te beschikken

• Eerste Kamer (coalitie: VVD, CDA, D66 en CU heeft hier géén 

meerderheid)

• Behandeling 1e Kamer: eerst 'technische briefings' deze weken, 

dan evt hoorzittingen met externe partijen, schriftelijke 

vragenrondes en dan plenaire behandeling/stemming. 

Vergaderperiode tot eind mei 2023.



Klik om de stijl te bewerkenDrie amendementen van PvdA/GL over reductie ‘witte vlek’

• ‘Witte vlek’: werknemers die geen pensioen opbouwen

• Drie amendementen:

• Wettelijke toetredingsleeftijd wordt verlaagd van 21 jaar naar 18 jaar

• Wachttijd wordt  afgeschaft 

• Zorgplicht voor de minister om ervoor te zorgen dat per 1-1-2028 

450.000 minder werknemers zonder pensioenopbouw zijn (halvering 

witte vlek)   



Klik om de stijl te bewerkenAmendement voor de flexibele premieregeling

• Optie om de inleg in de risicodelingsreserve uit te stellen tot het 

moment van inkoop in de collectieve uitkeringsfase

• Om vervolgens de risicodelingsreserve aan te wenden om 

pensioenen niet te hoeven te verlagen

Wat betekent dit?

• Er is een buffer tijdens de uitkeringsperiode om schokken op te 

vangen, die gefinancierd wordt door de groep die hier belang bij heeft.

• Stabielere uitkering en nog steeds de mogelijkheid om te shoppen 

voor een gegarandeerde uitkering.

Combineert voordelen van individuele keuzevrijheid in de 

opbouwfase en een zelf gefinancierde buffer tijdens de 

uitkeringsfase.



Klik om de stijl te bewerkenAmendement voor de solidaire premieregeling 

• 'Collectieve uitkeringsfase' in de solidaire premieregeling 

mogelijk gemaakt

• Dit was al mogelijk in de flexibele premieregeling

• Wat betekent dit?

• De pensioenuitkering van pensioengerechtigden gaat voor alle 

gepensioneerden in dezelfde mate omhoog of omlaag

• Er is nog maar één leeftijdscohort in de uitkeringsfase (geen 

verschillende leeftijdscohorten)

• Verschillen in de uitkeringsfase tussen de solidaire 

premieregeling en de flexibele premieregeling worden kleiner



Klik om de stijl te bewerkenAmendementen met betrekking tot het nabestaandenpensioen 

• Sociale partners kunnen ervoor kiezen om de standaard 

uitloopdekking op 6 maanden te zetten (in plaats van 3 

maanden)

• De minimale termijn voor vrijwillige voortzetting is 15 jaar, 

desgewenst kunnen sociale partners een langere periode 

aanbieden

• Bij de jaarlijkse keuze voor voortzetting risicodekking 

nabestaandenpensioen is de default dat verzekering na 

uitdiensttreding wordt voortgezet (om schrijnende situaties te 

voorkomen)



Klik om de stijl te bewerkenAmendement over verruiming van de standaardmethode bij invaren 

• Twee rekenmethodes voor omzetten ('ínvaren')van 

pensioenaanspraken naar persoonlijke pensioenvermogens: de 

standaardmethode en de VBA-methode

• De standaardmethode is de default

• Dit amendement voorziet in iets meer ruimte in de 

standaardmethode om zo te kunnen komen tot een 

evenwichtigere overgang naar het nieuwe pensioenstelsel



Klik om de stijl te bewerkenMotie over zware beroepen 

• Verzoek aan de regering om na afloop van de huidige RVU 

regeling in 2025 met een nieuwe regeling voor eerder uittreden te 

komen

• Waardoor het voor mensen met zware beroepen ook na 2025 

mogelijk is eerder met pensioen te gaan of minder dagen te 

werken



Klik om de stijl te bewerkenMotie over indexatie-AMvB

• In deze motie wordt de regering verzocht om ook in 2023 de 

indexatie-AMvB (versoepelde indexatieregels) vast te stellen tot 

inwerkingtreding van de Wtp (het betreft dus een tijdelijke 

maatregel).

• De minister heeft dit inmiddels bevestigd in een brief d.d. 22-12-

2022 

• Hiermee worden onnodige kortingen voorkomen

• Het maakt sneller indexeren mogelijk 

NB de meeste fondsen hebben hun indexatiebesluiten, met soms 

forse verhogingen van de pensioenen, al eind 2022 genomen.



Klik om de stijl te bewerkenWat heeft het niet gehaald?  

• Alle amendementen en moties voor verplichte compensatie zijn 

verworpen 

• De amendementen en moties over het opnemen van een 

pensioendoelstelling in alle pensioenregelingen zijn verworpen 

• In een flexibele premieregeling is er geen noodzaak tot het afspreken 

van een pensioendoelstelling

• De amendementen over een individueel bezwaarrecht bij invaren 

zijn verworpen



Klik om de stijl te bewerkenHoe nu verder? 

Inwerkingtreding Wtp is voorzien op 1 juli 2023

• Per 1 januari 2023 wordt huidige stelsel nog gecontinueerd

• Uiterste datum transitieplan blijft vooralsnog 1 januari 2025

• Uiterste datum implementatie blijft vooralsnog 1 januari 2027

• De datum voor de ‘eerbiedigende werking’ van bestaande 

premieregelingen is 30 juni 2023 (de dag voor inwerkingtreding 

Wtp)

• Tijdelijke indexatiemaatregel pensioenfondsen (indexatie AMVB) 

is per 1-1-2023 verlengd

• Regelingen bij PPI’s en verzekeraars: uiterste datum 

transitieplan is 1 oktober 2026 (kortere implementatieperiode)



Klik om de stijl te bewerkenBeoogde inwerkingtreding nieuw pensioenstelsel:  1 juli 2023

• Plaadit1 juli 2023
Wet van kracht

Dit plaatje ziet op 
regelingen bij 
pensioenfondsen



Klik om de stijl te bewerkenWat betekent dit voor de lopende projecten?

• Wat is de ‘take away’ van deze Pensioenflits?  

• Wetgeving is in de kern helder

• Ga aan de slag met het inrichten van het proces en betrek 

stakeholders (voor zover dit nog niet is gebeurd)

• Betrek uw pensioenadviseur 

• Bepaal het tijdspad voor de overstap naar het nieuwe 

pensioenstelsel voor de specifieke situatie van uw bedrijf 

• Ga op tijd aan de slag

• Begin vooral op tijd met het nadenken over benodigde 

wijzigingen.
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