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Geachte mevrouw Schouten, 
 
De Stichting van de Arbeid acht het van groot belang dat werknemers pensioen opbouwen. Niet 
alleen voor het individu, maar ook vanwege het maatschappelijk en economisch belang. Om het 
aantal werknemers zonder pensioenopbouw (‘witte vlek’) te verkleinen, is daarom in 2020 door 
de Stichting van de Arbeid een aanvalsplan gepresenteerd. Dit plan wordt nu in samenwerking 
met uw ministerie, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars geïmplementeerd.  
 
Mede naar aanleiding van uw brief aan de Stichting van de Arbeid van 11 oktober jl. en de be-
sprekingen in de Tweede Kamer over de Wet toekomst pensioenen (Wtp), is door sociale partners 
het eerder opgestelde aanvalsplan verder aangescherpt en geconcretiseerd. In deze brief infor-
meert de Stichting van de Arbeid u over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van 
het aanvalsplan. Hierin wordt toegelicht welke actiepunten naar voren zijn gehaald en welke ac-
ties aanvullend kunnen worden gedaan. Tot slot wordt ingegaan op de verkenning van de Stich-
ting van de Arbeid om de tweede pijler beter toegankelijk te maken voor zelfstandigen in reactie 
op uw eerdere adviesaanvraag.  
 
• Aanpak witte vlek pensioen 
Het aanvalsplan van de Stichting van de Arbeid is een meerjarenplan dat mede op verzoek van 
uw ministerie en de Tweede Kamer is opgesteld in 2020. In het aanvalsplan zijn 22 acties opge-
nomen om de witte vlek te verkleinen. Deze acties vragen niet alleen de inzet van cao-partijen, 
maar ook van andere partijen zoals pensioenuitvoerders, de overheid, mijnpensioenoverzicht.nl, 
de AFM, het CBS, de Kamer van Koophandel, pensioenadviseurs, accountants- en administratie-
kantoren, ongebonden werkgevers en hun werknemers en tot slot de SER.  
 
Reductiedoelstelling 
In uw brief van 11 oktober jl. vraagt u de Stichting van de Arbeid om een concrete reductiedoel-
stelling op te nemen. De Stichting van de Arbeid heeft de doelstelling om het aantal werknemers 
dat geen pensioen opbouwt in de komende vijf jaar te halveren ten opzichte van de meest re-
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cente studie van het CBS naar de witte vlek in 2019. Hierdoor zullen ruim 450.000 meer werkne-
mers pensioen opbouwen. Daarbij merkt de Stichting van de Arbeid op dat het terugdringen van 
het aantal werknemers zonder pensioen structureel aandacht zal blijven behoeven in verband 
met nieuwe werkgevers en andere ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en inzet zal blijven vragen 
van alle betrokken partijen.  
 
Alle actiepunten in 2022 geïnitieerd 
In het afgelopen jaar zijn diverse acties uit het aanvalsplan afgerond. De verwachting is dat eind 
2022 alle actiepunten zijn geïnitieerd. Voor de komende periode zijn deze acties allereerst gericht 
op cao-partijen. Nog dit najaar brengt de Stichting van de Arbeid een cao-aanbeveling uit waarin 
sectoren waar geen pensioenregeling is, opgeroepen worden dit serieus te onderzoeken en te 
overwegen. Sectoren waar wel een pensioenregeling is, worden opgeroepen om uiterlijk in 2024 
te bezien of het mogelijk is meer werknemers pensioen op te laten bouwen. Bijvoorbeeld door 
vrijwillige toetreding eenvoudiger te maken en werkingssferen en domeinomschrijvingen te ac-
tualiseren en waar mogelijk te verruimen. De Stichting van de Arbeid gaat het effect van deze 
cao-aanbeveling monitoren onder meer met behulp van een rapportage uit de cao-databank. 
 
Ook zijn er acties om het voor werkgevers eenvoudiger te maken om tot een pensioenregeling 
te komen. Deze acties, die zich vooral richten op kleinere en startende werkgevers, worden ver-
derop in deze brief toegelicht. Ten slotte zijn diverse maatregelen voorgesteld om het pensioen-
bewustzijn onder werknemers en werkgevers te versterken, onder andere door nieuwe wettelijk 
verplichte informatieverstrekking op de loonstrook en de jaaropgave wanneer er geen pensioen-
regeling is. Deze acties zullen onder meer ook bijdragen aan het verkleinen van het aantal werk-
nemers zonder pensioenregeling in sectoren waar de organisatiegraad minder hoog is.  
 
In bijlage 1 is een actueel en gedetailleerd overzicht van de stand van zaken van de acties uit het 
aanvalsplan opgenomen. In dat overzicht vindt u ook aanvullende acties die inmiddels naar aan-
leiding van het initiële aanvalsplan zijn gedefinieerd. 
 
Campagne en monitoring vanaf 2023 
Voor een effectieve bestrijding van de witte vlek acht de Stichting van de Arbeid het noodzakelijk 
het belang van pensioenopbouw blijvend onder de aandacht te brengen. Vanaf 2023 wil de Stich-
ting dit samen met de overheid langjarig oppakken. Daarbij kan worden aangesloten bij de di-
verse campagnes in het kader van de introductie van de Wet toekomst pensioenen, wat een extra 
momentum creëert voor het thema pensioen. Uit onderzoek van het CBS1 blijkt dat de witte vlek 
relatief hoog is onder jongeren en migranten, evenals onder werknemers bij startende en kleine 
ondernemingen. Daarom wordt voorgesteld binnen deze campagne specifieke aandacht te be-
steden aan deze groepen. Daarnaast zullen bij de Stichting van de Arbeid aangesloten partijen 
gericht in dialoog gaan met werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers in de sectoren 
waarin de witte vlek (relatief) groot is. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van sectoren waar 
de witte vlek groot is (bron: CBS). Vanaf 2023 start voor de Stichting van de Arbeid de monito-
ringsfase waarin de beoogde effecten van het aanvalsplan naar verwachting stapsgewijs meet-
baar worden. In dit verband wordt er nogmaals op gewezen dat het van groot belang is dat het 
CBS als vast programmaonderdeel met grote regelmaat (bij voorkeur jaarlijks) onderzoek doet 
naar de witte vlek.  
 
Nadere acties en hulp vereist 
Voor een effectieve bestrijding van de witte vlek zijn bij de implementatie van het Aanvalsplan 
witte vlek ook stappen nodig van de overheid. Concreet gaat dit om de volgende acties:  

 
1  https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2022/02/witte-vlek-op-pensioengebied-2019 
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• Zoals eerder benoemd is een brede publiekscampagne ten behoeve van het verkleinen van 

de witte vlek noodzakelijk vanaf 2023. De Stichting van de Arbeid vraagt de overheid hier-
voor het initiatief te nemen.  

• Voor een effectieve vaststelling en handhaving van de werkingssferen van verplichtge-
stelde pensioenfondsen spelen sector- en SBI-codes een belangrijke rol. De Stichting van 
de Arbeid verzoekt de overheid de sectorcodes niet af te schaffen totdat er een goed wer-
kend alternatief voor handen is. De sector- en SBI-codes zijn ook nodig voor een tool die 
momenteel wordt ontwikkeld door de Pensioenfederatie waarbij werkgevers eenvoudig 
kunnen zien bij welk pensioenfonds zij zich moeten of kunnen aansluiten. 

• Geconstateerd is dat het al dan niet hebben van een pensioenregeling geen rol speelt in 
aanbestedingsprocedures. De Stichting van de Arbeid vraagt de overheid dit zo spoedig 
mogelijk alsnog te realiseren. 

• Om werknemers die geen pensioenregeling hebben hierop te attenderen, stelt de Stich-
ting van de Arbeid voor dat deze werknemers zonder pensioenopbouw hier wettelijk ver-
plicht periodiek op worden gewezen door de werkgever via een duidelijke melding hiervan 
op de loonstrook en op de jaaropgave. In uw brief van 11 oktober jl. vraagt u hier ook 
aandacht voor. Dit vraagt op korte termijn om een wettelijke aanpassing en vervolgens 
handhaving hiervan door de overheid. De Stichting van de Arbeid dringt er op aan dit zo 
spoedig mogelijk wettelijk te regelen. Daarnaast vindt de Stichting van de Arbeid het wen-
selijk dit voor deze werknemers automatisch en duidelijk zichtbaar te maken via de Belas-
tingdienst en na het inloggen op mijnpensioenoverzicht.nl. De Stichting van de Arbeid 
vraagt de overheid en de sector om zich hiervoor in te zetten.  

• Hoewel er een wettelijke verplichting voor de werkgever is om uiterlijk binnen een maand 
na aanvang werkzaamheden een ondertekende opgave aan de werknemer te verstrekken 
‘of de werknemer gaat deelnemen in een pensioenregeling’2, is niet duidelijk of het ook zo 
in de praktijk wordt uitgevoerd, met name in het geval als er geen pensioen wordt opge-
bouwd. Borging hiervan is gewenst, zeker ook omdat bij het ontbreken van een pensioen-
regeling er ook geen sprake is van een nabestaandenpensioen. 

• Om het voor kleine en startende werkgevers eenvoudiger te maken om tot een pensioen-
regeling te komen, wordt een basispensioenproduct (‘instapregeling’) ontwikkeld3. Deze 
pensioenregeling dient zo ‘standaard’ te zijn dat inschakeling van een Wft-gecertificeerde 
pensioenadviseur niet noodzakelijk is (‘execution only’). De regeling kent een ingroeipad 
van een maximum (nog nader te bepalen) aantal jaren, zodat het voor alle bedrijven een 
haalbare optie wordt. Daarnaast is Adfiz gevraagd om met een voorstel te komen voor 
laagdrempeliger advies voor kleinere werkgevers om tot een pensioenregeling te komen. 
Medewerking vanuit de AFM op beide vlakken is van groot belang om dit succesvol te kun-
nen laten zijn. 

• De Kamer van Koophandel heeft een belangrijke rol in de voorlichting van (startende) on-
dernemers. Gevraagd wordt om te realiseren dat de Kamer van Koophandel ondernemers 
periodiek en proactief wijst op het belang van het hebben van een pensioenregeling en 
hen daarbij handelingsperspectief te bieden, bijvoorbeeld door te verwijzen naar het op-
gestelde stappenplan om tot een pensioenregeling te komen dat vindbaar is op geenpen-
sioen.nl.  

 
2  Artikel 655 Burgerlijk Wetboek Boek 7 
3  In het Aanvalsplan witte vlek is aangegeven dat deze basispensioenregeling alleen bedoeld is voor kleine en star-

tende werkgevers en zo zal moeten worden vormgegeven dat sprake is van een ingroeimodel waarbij een laag-
drempelige ‘instapregeling’ binnen enkele jaren stapsgewijs toegroeit naar een pensioenproduct dat als ‘volwaar-
dig’ kan worden getypeerd.  
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vraag of en op welke wijze de toetredingscriteria zoals benoemd in artikel 14 lid 2 van de 
Pensioenwet (de wachttijd en de drempelperiode) zouden moeten worden aangepast te 
kunnen beantwoorden, is bij een aantal organisaties binnen de Stichting van de Arbeid nog 
achterbanberaad nodig. Het antwoord van de Stichting van de Arbeid op deze vraag kunt u 
nog voor de plenaire Kamerbehandeling doch uiterlijk op 31 oktober 2022 tegemoet zien. 

• Door de overgang op leeftijdsonafhankelijke premies wordt pensioenopbouw op jonge leef-
tijd nog belangrijker. De Stichting realiseert zich dat een verlaging van de toetredingsleeftijd 
een substantiële bijdrage levert aan het verkleinen van het aantal werknemers zonder pen-
sioenregeling. Al eerder heeft de Stichting van de Arbeid om die reden in het ‘Aanvalsplan 
witte vlek’ cao-partijen opgeroepen ‘te bezien of een verlaging van de wettelijke leeftijds-
grens van 21 jaar – gelet op de specifieke kenmerken van de sector of het bedrijf – in de rede 
ligt en tot de mogelijkheden behoort’. De vraag of de Stichting u kan adviseren of en op welke 
wijze (bijvoorbeeld met een fasering in de komende jaren zodat cao-partijen dit op een zorg-
vuldige wijze kunnen implementeren) de wettelijke toetredingsleeftijd verlaagd kan worden 
naar 18 jaar, vergt bij een aantal organisaties binnen de Stichting van de Arbeid nog achter-
banberaad. Ook over dit onderwerp zal de Stichting u ook nog voor de plenaire Kamerbehan-
deling doch uiterlijk 31 oktober a.s. berichten.  

 
• Pensioen voor zelfstandigen 
In het Pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt om de tweede pijler toegankelijker te maken 
voor zelfstandigen, die nog een vervolg dienen te krijgen. De Wtp ziet toe op de tweede pijler 
waar mensen die werkzaam zijn in opdracht, als zelfstandige of als freelancer, vooralsnog 
zeer beperkt toegang hebben tot een pensioenregeling. In de Wtp is daarom als eerste stap 
experimenteerruimte opgenomen om zelfstandigen toegang te geven tot de tweede pijler. 
De Stichting van de Arbeid verwacht dat deze experimenten in de transitieperiode nog niet 
het grote gewenste effect gaan krijgen. Het is mogelijk en gewenst dit te veranderen in het 
nieuwe pensioenstelsel en daartoe zijn ook afspraken gemaakt voor de structurele fase na 
de Wtp. Dan wordt het voor verschillende en uiteenlopende contractvormen eenvoudiger 
pensioen op te bouwen en voort te zetten bij wijziging van de contractvorm.  
De uitwerking van de maatregelen uit het Coalitieakkoord en het SER-Middellange-termijn 
advies zullen een positieve doorwerking hebben op pensioendeelname in de tweede pijler 
(op zowel zelfstandigen als werknemers). Het aantal schijnzelfstandigen zonder pensioen zal 
afnemen als ze werknemer blijken te zijn in een sector of onderneming met een pensioenre-
geling.  
 
De Stichting is op uw verzoek en conform de afspraak die gemaakt is in het Pensioenakkoord 
bezig een nader advies voor te bereiden wat er wettelijk voor nodig en mogelijk is om pensi-
oenopbouw voor zelfstandigen zonder personeel te bevorderen in de nieuwe tweede pijler 
langs de volgende lijnen: 

o mogelijkheden binnen de huidige verplichtstelling; 
o auto-enrollment met opting out; 
o vrijwillige aansluiting. 

 
In dit advies wordt tevens de default-optie onderzocht waarbij de werknemer die als zelfstandige 
in dezelfde sector doorwerkt, automatisch pensioen blijft opbouwen bij hetzelfde pensioenfonds 
tenzij die persoon zelf aan geeft geen pensioen meer te willen opbouwen bij dat pensioenfonds. 
De Stichting van de Arbeid is voornemens haar advies eind 2022 te presenteren waarna door uw 

 
nog geen pensioen opbouwt. Bij een drempelperiode gaat de werknemer pas later deelnemen aan de regeling 
maar dan met terugwerkende kracht tot het moment van indiensttreding. 




























