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Aanbieding nader rapport WTP aan MR 

Aanleiding 
De MR heeft het wetsvoorstel toekomst pensioenen eerder behandeld in 
november 2021. Destijds is afgesproken om het wetsvoorstel bij het nader 
rapport – ongeacht het dictum - opnieuw in de MR te agenderen. Bijgevoegd zijn 
het aanbiedingsformulier voor de MR (ter ondertekening) met het (concept) nader 
rapport en het aangepaste wetsvoorstel.  

Geadviseerd besluit 
Instemmen met het agenderen van bijgevoegd nader rapport met aangepast 
wetsvoorstel in de MR. Met het oog op indiening vóór 1 april a.s. bij de Kamer 
moet het nader rapport worden geagendeerd in de MR van 25 maart.   

Kernpunten 
1.  

SZW heeft toegezegd middelen over te maken naar J&V en 
dekking hiervan te betrekken in de voorjaarsbesluitvorming. Ook zijn met 
FIN/FZ afspraken gemaakt over dekking van de kosten van de BD. Er lijken 
vooralsnog geen andere interdepartementale geschilpunten te zijn.  

2. Het wetsvoorstel is naar aanleiding van het advies van de Raad van State in 
beperkte mate aangepast: 

a. Als een verplichtgesteld pensioenfonds een flexibele 
premieovereenkomst gaat uitvoeren, moet die pensioenregeling 
aanvullende solidariteitselementen omvatten: een risicodelingsreserve 
en deling van het micro langlevenrisico. 

b. Aan de solidariteitsreserve en de risicodelingsreserve is expliciet de 
eis gesteld dat deze moeten bijdragen aan aantoonbaar stabielere 
pensioenuitkeringen voor alle generaties. 

c. Daarnaast is de memorie van toelichting op de onderstaande 
onderwerpen verduidelijkt: 

i. Het toezicht van DNB op de transitie en op een evenwichtige 
belangenafweging bij invaren. 

ii. De eisen die worden gesteld aan de expertise van de 
transitiecommissie. 

iii. Waarom beide rekenmethoden bij invaren passend kunnen 
zijn, afhankelijk van specifieke fondsomstandigheden. 

iv. Waarom het nettopensioen en de nettolijfrente – in 
aangepaste vorm – gehandhaafd blijven. 
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v. Dat het aanvalsplan de witte vlek langs verschillende wegen 
aanpakt, maar dat alleen de verkorting van de wachttijd voor 
de uitzendsector een wetswijziging vergt. 

vi. Waarom het nuttig is om via experimenten te onderzoeken op 
welke manier kan worden bevorderd dat zelfstandigen in de 
tweede pijler pensioen opbouwen. 

vii. Op welke manier de herziening van het nabestaandepensioen 
samenhangt met het wetsvoorstel pensioenverdeling bij 
scheiding.             

3. Over de Fiscale oudedagsreserve (FOR) is in het nader rapport opgenomen 
dat de regering zal bezien of en zo ja, op welk moment, het advies van de 
Afdeling om de FOR af te schaffen kan worden opgevolgd. De MR wordt via 
het aanbiedingsformulier gevraagd om met deze passage in te stemmen, dit 
is op verzoek van FIN opgenomen.  

 
 
 

 
 

 
6. Over bovengenoemde aanpassingen en verduidelijkingen is overeenstemming 

met de bij het pensioenakkoord betrokken partijen. Donderdagmorgen 17 
maart zal dit ook in een bestuurlijk overleg met sociale partners worden 
bestendigd.  

7. Naast de wijzigingen die een gevolg zijn van het advies van de Raad van 
State is van de gelegenheid gebruik gemaakt om nog enkele andere 
wijzigingen door te voeren in wettekst en toelichting. De inhoudelijke 
wijzigingen, zoals een vervalbepaling voor de geschillencommissie, zijn in het 
nader rapport genoemd. 

8. U vraagt aan de MR machtiging om eventuele laatste technische correcties 
nog aan te mogen brengen voordat het wetsvoorstel bij de TK wordt 
ingediend. 
 

Toelichting 
 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Nader rapport inzake het 
wetsvoorstel toekomst 
pensioenen 

  

2 Aangepast wetsvoorstel 
(wettekst en toelichting zijn 
aangepast) 
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Ministerraad 
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1. Status nota 
Ter beslissing 
 
2. Aanleiding 
Het advies van de Stichting van de Arbeid en de initiatiefnota Omtzigt/Bruins 
inzake het nabestaandenpensioen staan aan de basis van de voorgestelde 
wetsaanpassingen rondom nabestaandenpensioen. De vele reacties in de 
internetconsultatie hebben ertoe geleid dat de voorstellen grondig onder de loep 
zijn genomen. Eveneens is er veelvuldig overleg geweest met sociale partners, 
Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars over uitvoeringsaspecten. Dat 
heeft geleid tot een aantal verbetervoorstellen voor het nabestaandenpensioen, 
die we graag in deze nota toelichten en een akkoord op vragen. De voorstellen 
passen binnen het advies van de Stichting van de Arbeid en de doelen van de 
initiatiefnota. 
 
3. Beslispunten/advies/beslistermijn 
• Op dinsdag 29 juni staat er een stuurgroep gepland om de voorstellen rondom 

nabestaandenpensioen te bespreken. Graag ontvangen we voor die tijd uw 
reactie op de onderstaande beslispunten. 

• Bent u het er mee eens dat:  
o de standaard uitloopdekking voor deelnemers die korter dan drie 

maanden deelnemen in de pensioenregeling wordt beperkt tot één 
maand uitloopdekking, en voor deelnemers die drie maanden of langer 
deelnemen in de pensioenregeling de termijn van drie maanden wordt 
gehanteerd; 

o we geen wijzigingen doorvoeren in de wijze waarop de risicodekking 
gedurende de WW-periode voortgezet moet worden; 

o de mogelijkheid van vrijwillige voortzetting van de risicodekking 
wettelijk niet langer wordt beperkt in de tijd (was drie jaar); 

o we voor de transitie wettelijke waarborgen ter bescherming van de 
partners en ex-partners opnemen, om te voorkomen dat deze 
personen in de toekomst mogelijk onevenredig benadeeld worden door 
de transitie;  

o het gebruik van een partnerverklaring, als alternatief voor een 
aanmeldplicht, onderdeel wordt van de uniforme partnerdefinitie? 
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• Voor een uitgebreide beschrijving van de input uit de internetconsultatie 
verwijzen we naar de nota van 18 maart jl. die eveneens als bijlage bij deze 
nota is toegevoegd. 
 

4. Kernpunten 
• Voor de wijziging van het nabestaandenpensioen hebben we een aantal 

doelstellingen geformuleerd. Het nabestaandenpensioen moet meer worden 
gestandaardiseerd, adequater en begrijpelijker worden en financiële risico’s 
moeten worden verkleind. Dit om de huidige onoverzichtelijkheid bij 
deelnemers te verminderen en de kans op het ontbreken van dekking bij 
baanwisselingen, werkloosheid of echtscheiding te verkleinen.   

• Deze doelen sluiten aan bij de doelen die de Stichting van de Arbeid heeft 
geformuleerd en bij de initiatiefnota inzake nabestaandenpensioen van de 
leden Omtzigt en Bruins. 

• De internetconsultatie heeft een groot aantal reacties opgeleverd inzake het 
nabestaandenpensioen. Over de inbreng uit de consultatie en de losse eindjes 
uit het advies van de Stichting van de Arbeid, die vooral zagen op de transitie 
van het oude naar het nieuwe stelsel voor nabestaandenpensioen, hebben we 
veelvuldig overleg gevoerd met sociale partners, de Pensioenfederatie en het 
Verbond van Verzekeraars. 

• De consultatie en de overleggen met de sector hebben ertoe geleid dat we 
enkele aanpassingen voorstellen voor het nabestaandenpensioen. Op sommige 
onderdelen houden we expliciet vast aan het eerdere consultatievoorstel. 

• Omdat we met de aanpassingen dicht bij het advies van de Stichting blijven 
kunnen sociale partners instemmen met de wijzigingen.  

• Pensioenuitvoerders zijn in onze informele gesprekken ook positief gestemd 
over de voorstellen, al zien zij uiteraard nog wel verbetermogelijkheden. Die 
zitten met name op de voortzetting van de dekking tijdens de WW-periode 
(zie hierna onder 2)).  

 
Vermindering risico’s bij einde dienstverband 
Wat betreft vermindering van de risico’s bij einde dienstverband kunnen we 
onderscheid maken naar een drietal mogelijkheden: 1) standaard uitloopdekking, 
2) voortzetting van de risicodekking gedurende de WW-uitkering en 3) vrijwillige 
voortzetting van de risicodekking. 
 
1) Standaard-uitloopdekking 
Sociale partners hebben nadrukkelijk kenbaar gemaakt dat een standaard 
uitloopperiode wenselijk is, maar men ziet tegelijkertijd uitvoeringsproblemen 
hiermee bij de pensioenfondsen met veel korte en wisselende dienstverbanden 
(bijvoorbeeld Stipp).  
 
Het consultatiewetsvoorstel ging uit van een standaard-uitloopperiode van 
minimaal drie maanden en gaf sociale partners daarin ruimte om ook een langere 
standaard-uitloopperiode overeen te komen. Voortschrijdend inzicht heeft 
opgeleverd dat de mogelijkheid tot een een langere standaard-uitloopperiode de 
beoogde uniformiteit voor deelnemers niet ten goede komt. Daarnaast is de 
uitloopperiode bedoeld als periode ‘in between jobs’, een periode van drie 
maanden lijkt ons passend daarvoor. Vrijheid voor decentrale sociale partners om 
een lagere uitloopperiode af te spreken komt dan ook te vervallen in het 
wetsvoorstel. 
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Om zoveel mogelijk uniformiteit te behouden, hetgeen een doel is van de 
herziening van het nabestaandenpensioen, en tegelijkertijd tegemoet te komen 
aan de uitvoeringsproblematiek bij pensioenfondsen met korte dienstverbanden 
stellen we het volgende voor:  
- wanneer de deelname in de pensioenregeling korter is dan 3 maanden, dan 

geldt 1 maand uitloopdekking;  
- wanneer de deelname in de pensioenregeling langer heeft geduurd dan 3 

maanden, dan geldt een uitloopperiode van 3 maanden.  
 
Beslispunt: Kunt u instemmen met deze insteek? 
 
Een tweede veelvuldig genoemd punt in de consultatie heeft betrekking op een 
zogenoemd ‘toets-moment’ bij het overlijden van een deelnemer vlak nadat deze 
deelnemer uit dienst is gegaan. In dit soort situaties zou de oude 
pensioenuitvoerder vlak na het overlijden contact moeten opnemen met de 
nabestaande om na te gaan of er sprake was van een nieuw dienstverband. Als 
dat laatste het geval is, dan komt de verplichting om een nabestaandenpensioen 
uit te keren voor de oude pensioenuitvoerder namelijk te vervallen. De NP-
uitkering wordt dan gedaan door de nieuwe pensioenuitvoerder. Voortschrijdend 
inzicht heeft opgeleverd dat het zeer onwenselijk is om op dat moment de 
nabestaanden lastig te vallen met vragen over een eventueel nieuw dienstverband 
van de overleden persoon. We stellen dan ook voor om dit ‘toets-moment’ te 
schrappen uit de toelichting bij het wetsvoorstel. Het risico bestaat dan dat er 
mogelijk een dubbele NP-uitkering wordt gedaan. Gezien het feit dat de 
uitloopperiode beperkt is tot drie maanden, achten wij de kans hierop echter klein. 
Tegelijkertijd benutten we de komende maanden om met het Pensioenregister te 
verkennen of zij een rol kunnen spelen in de informatie-uitwisseling tussen 
pensioenuitvoerders, om op die manier het risico op een dubbele NP-uitkering te 
beperken. De AVG is hierbij een belangrijk aandachtspunt.  
 
Beslispunt: Kunt u instemmen met deze werkwijze? 
 
2) Voortzetting van de risicodekking gedurende de WW-uitkering 
Conform de huidige Pensioenwet wordt de risicodekking gedurende de periode dat 
iemand een WW-uitkering ontvangt voortgezet (voor rekening van het 
pensioencollectief). De internetconsultatie heeft de nodige opmerkingen 
opgeleverd. Deels gaan die opmerkingen over de uitvoering van deze voortzetting, 
deels ook over de financiering. 
 
Een eerste punt in dit kader heeft betrekking op de financiering van de 
voortzetting van deze risicodekking. In het nieuwe kader voor 
nabestaandenpensioen is het fiscaal mogelijk om maximaal 50% van het 
pensioengevend salaris te verzekeren voor nabestaandenpensioen. In geval van 
een WW-uitkering wordt deze dekking ongewijzigd voortgezet gedurende de 
gehele WW-periode. Deze dekking is een stuk hoger dan nu het geval is, nu wordt 
namelijk een tijdsevenredig nabestaandenpensioen verzekerd. Bijvoorbeeld als 
iemand twee jaar deelneemt, wordt er tijdens de WW-periode een NP-aanspraak 
verzekerd die een deelnemer in die twee jaar heeft opgebouwd. Dit is aanzienlijk 
lager dan de voortzetting van de risicodekking die mogelijk is in het nieuwe kader 
voor nabestaandenpensioen. De risicopremie die hiervoor gerekend wordt en moet 
worden betaald door het pensioencollectief zal derhalve een stuk hoger worden.  
Wij zien inderdaad dat die premie een stuk hoger zou kunnen zijn. De exacte 
verhoging van de kosten is lastig in te schatten, de hoogte van de risicopremie is 



 

 
 

 
Datum 
 
 

Onze referentie 
2022-0000088716 

Pagina 4 van 9 

namelijk afhankelijk van de leeftijd van het deelnemersbestand (hoe ouder hoe 
duurder) en van de hoogte van de risicodekking die in de pensioenregeling wordt 
afgesproken.  
 
Een van de doelen van het wetsvoorstel is echter ook dat de risico’s bij einde 
dienstverband gemitigeerd worden en dat deelnemers en partners niet voor 
financiële verrassingen komen te staan bij een overlijden. Het belang van de 
individuele deelnemer weegt hierin voor ons zwaarder.  
 
Beslispunt: Kunt u instemmen met het handhaven van de dekking tijdens WW-
periode zoals nu al is vastgelegd in het wetsvoorstel? 
 
Pensioenuitvoerders willen een automatische gegevensuitwisseling met UWV om 
te achterhalen wie valt onder de dekking tijdens de WW-periode om zodoende 
rechthebbenden te kunnen identificeren. In de huidige praktijk wordt gewerkt met 
een ‘piepsysteem’, waarin de nabestaande zich na het overlijden van de partner 
gedurende de WW-periode zelf meldt bij de pensioenuitvoerder om zodoende in 
aanmerking te komen voor een NP-uitkering. Deze werkwijze verdient niet de 
schoonheidsprijs. Vanwege het ‘piepsysteem’ moet de nabestaande namelijk zelf 
aan de bel trekken bij het pensioenfonds indien de partner overlijdt tijdens de 
WW-uitkering. Echter, het aantal deelnemers dat na einde van de deelname in de 
pensioenregeling binnen twee jaar overlijdt en in de periode een WW-uitkering 
ontvangt is vrij gering. Waardoor een automatische gegevensuitwisseling met 
UWV niet opportuun is (mede met oog op AVG).   
 
Beslispunt: Kunt u ermee instemmen dat we nu geen gegevensuitwisseling tussen 
pensioenuitvoerders en UWV gaan mogelijk maken? 
 
3) Vrijwillige voortzetting van de risicodekking 
Met sociale partners, maar ook met de pensioenkoepels is uitgebreid stilgestaan 
bij de mogelijkheid van vrijwillige voortzetting na beëindiging van de deelname. 
Uit die overleggen is helder geworden dat de maximale driejaarstermijn voor de 
vrijwillige voortzetting die we in het consultatievoorstel hebben staan onvoldoende 
wordt geacht. We stellen dan ook voor om de driejaarstermijn te laten vervallen 
en geen termijn in de wetgeving op te nemen. Dit laat de mogelijkheid voor 
decentrale partners onverlet om, indien zij dat wenselijk/nodig achten, in hun 
pensioenovereenkomst de duur van de vrijwillige voortzetting te beperken. 

 
Het moment om te kiezen voor een vrijwillige voortzetting kan zich op twee 
momenten voordoen: 1. Na afloop van de standaard uitloopperiode van drie 
maanden of 2. Na het einde van de WW-dekking. Het is niet de bedoeling dat de 
risicodekking kan worden voortgezet op het moment dat een deelnemer een ander 
dienstverband aangaat met ofwel een pensioenregeling zonder 
nabestaandenpensioen, of wel een pensioenregeling met een mindere dekking 
voor nabestaandenpensioen. De beslissing om een nieuwe dienstbetrekking aan te 
gaan, met alle arbeidsvoorwaarden die daarbij horen (waaronder ook afspraken 
over pensioen), ligt bij de werknemer. Beleidsmatig achten wij een vrijwillige 
voortzetting in dat geval niet passend en zullen deze mogelijkheid dan ook 
uitsluiten in de wetgeving. 

 
De wettelijk toegestane vrijwillige voortzetting zal door middel van een uitruil 
gefinancierd worden uit het door de deelnemer opgebouwde pensioenkapitaal. De 
premie is leeftijdsafhankelijk en wordt op individueel niveau vastgesteld. En zal 
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daarmee in bepaalde gevallen hoger zijn dan de leeftijdsonafhankelijke premie die 
gedurende de reguliere deelname werd gerekend. Om er voor te zorgen dat 
deelnemers een bewuste keuze maken voor deze voortzetting zullen we wettelijk 
vastleggen dat de keuze voor de voortzetting jaarlijks bevestigd moet worden 
door de deelnemer. De premie gaat immers ten laste van zijn pensioenkapitaal en 
daar moet dus zorgvuldig over nagedacht worden, ook om een dubbele dekking 
(en daarmee een ‘overdekking’) te voorkomen.  

 
Bij een onbeperkte vrijwillige voortzetting bestaat het risico dat de pensioenpot 
‘leeg getrokken’ wordt met de risicopremies. Is risicopremie heeft echter geen 
waarde als de deelnemer blijft leven en er dus geen nabestaandenpensioen 
uitgekeerd hoeft te worden. Het Verbond van Verzekeraars heeft meerdere malen 
gewezen op het risico van het leegtrekken van het pensioenkapitaal. Als 
alternatief hiervoor zien zij een mogelijkheid in een zogenoemde restitutievariant, 
een bekend product voor verzekeraars en bij een enkel pensioenfonds 
(bijvoorbeeld Stipp). Bij de restitutievariant blijft het totale opgebouwde 
pensioenkapitaal beschikbaar, bij overlijden voor pensioendatum kan de 
nabestaande met het pensioenkapitaal een nabestaandenpensioen aankopen. We 
verwachten dat werkgevers dan wel het Verbond nogmaals zal aandringen op het 
mogelijk maken van deze variant, eventueel naast de mogelijkheid van vrijwillige 
voortzetting. 
 
 
Onze belangrijkste bezwaren bij de restitutievariant zijn:  
a) de onvoorspelbaarheid van de hoogte van de uitkering die kan worden 

aangekocht. Die is immers afhankelijk van de beleggingsresultaten en van de 
rente op moment van inkoop;  

b) De restitutievariant is feitelijk een nabestaandenpensioen op kapitaalbasis, 
hetgeen afwijkt van de gedachte om voor pensioendatum enkel nog 
nabestaandenpensioen op risicobasis toe te staan;  

c) Het levert schijnzekerheid op wanneer er sprake is van een laag 
pensioenkapitaal, de aan te kopen uitkering zal in dat geval immers ook laag 
zijn. Schijnzekerheid is juist iets wat we niet mee wilden nemen uit het oude 
kader voor nabestaandenpensioen. 

 
Het blijft echter wel een feit dat het pensioenkapitaal verminderd met het 
onttrekken van de risicopremie. Bij het jaarlijkse keuzemoment dat een deelnemer 
krijgt om de risicodekking voort te zetten, zal de deelnemer zowel gewezen 
moeten worden op de risico’s en de prijs van het wel voortzetten van de 
risicodekking (lees: vermindering van het pensioenkapitaal = t.z.t. een lagere OP 
uitkering), als op de risico’s van het niet voortzetten van de dekking (geen NP-
uitkering voor nabestaande bij overlijden voor de pensioendatum). Het staat 
decentrale sociale partners vrij om in hun pensioenovereenkomst een beperkende 
voorwaarde voor de inzet van het pensioenkapitaal op te nemen. Wanneer 
voortzetten via het onttrekken van de premie aan de pensioenpot niet langer 
wenselijk wordt geacht, zal de vrijwillige voortzetting beëindigd moeten worden. 
Uiteraard moet de deelnemer in dat geval door de pensioenuitvoerder op de 
hoogte worden gesteld van de risico’s die de beëindiging met zich mee brengt.   
 
Het doenvermogen, de keuzebegeleiding en de zorgplicht vanuit de 
pensioenuitvoerder blijft wat ons betreft een belangrijk aandachtspunt. Het blijft 
een risico dat een deelnemer niet de juiste keuze maakt wat betreft de 
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voortzetting van de risicodekking. We verwachten dat AFM hier ook de nodige 
aandacht aan zal besteden in hun toezichttoets. 
 
Beslispunten:  
- Stemt u ermee in om de restitutievariant niet toe te voegen als mogelijkheid 

bij einde dienstverband. 
- Kunt u ermee instemmen om de vrijwillige verzekering door middel van uitruil 

niet in de tijd te beperken, maar deze keuze aan decentrale sociale partners te 
laten.  

- Kunt u ermee instemmen dat decentrale sociale partners zelf bepalen bij de 
vrijwillige verzekering in welke mate het onttrekken van premies aan de 
pensioenpot wenselijk is?    

 
Transitie van opgebouwd nabestaandenpensioen naar het nieuwe stelsel voor 
nabestaandenpensioen 
De uitwerking van de transitie was één van de openstaande punten uit het advies 
van de Stichting van de Arbeid. Ook hierover is veelvuldig overleg gevoerd.  
 
Beleidsmatig is helder welke waarborgen van belang zijn in de transitie naar het 
nieuwe kader voor nabestaandenpensioen. Deze waarborgen komen ons inziens 
overeen met het advies van de Stichting van de Arbeid waarin is opgenomen dat 
deelnemers bij de overgang naar een ander nabestaandenpensioen geen nadelige 
effecten ondervinden. Een deel van de uitvoeringstechnische details zal 
terechtkomen in de lagere regelgeving en kan op een later moment worden 
uitgewerkt.  
 
Beleidsmatig achten wij het van belang dat in de pensioenadministratie te 
achterhalen blijft welke NP-aanspraak op het moment van transitie was 
opgebouwd en wordt omgezet. Het voorstel dat de Pensioenfederatie heeft gedaan 
ten behoeve van de transitie past wat ons betreft bij de waarborgen die we in het 
overgangsrecht willen stellen. In het kort komt dat voorstel er op neer dat de 
opgebouwde (Bijzondere)NP-aanspraken uit het verleden door middel van een 
risicodekking verzekerd blijven. De risicopremies hiervoor worden onttrokken uit 
het omgezette pensioenkapitaal. 
 
Allereerst is het van belang om te realiseren dat indien sociale partners het 
verzoek doen om de opgebouwde aanspraken in te varen, dit inclusief de 
opgebouwde NP-aanspraken is. De waarborgen voor de transitie die we in het 
wetsvoorstel hebben opgenomen voor de overgang naar een nieuw 
pensioenstelsel gelden daarom eveneens voor de aanspraken op 
nabestaandenpensioen. 
 
De hoofdregel die is vastgelegd in het wetsvoorstel is dat 
nabestaandenpensioenen worden ingevaren en daarmee het opgebouwde 
nabestaandenpensioen middels de omrekenmethodes omgezet naar 
pensioenkapitaal, waarmee op pensioendatum een nabestaandenpensioen kan 
worden aangekocht. De opgebouwde (B)NP-aanspraken die bedoeld waren voor 
overlijden voor pensioendatum komen hiermee te vervallen.  
 
Tegelijkertijd is het van belang dat opgebouwde NP-aanspraken en aanspraken op 
bijzonder partnerpensioen hun karakter niet verliezen. Daarom is in de consultatie 
voorgesteld dat de opgebouwde (B)NP-aanspraken geëerbiedigd moeten worden. 
Heel letterlijk genomen zou dit betekenen dat de opgebouwde (B)NP-aanspraken 
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ongewijzigd moeten blijven bestaan, hetgeen niet strookt met het idee van 
invaren. Door invaren worden namelijk de nieuwe spelregels ook van toepassing 
op eerder opgebouwd pensioen.  
 
Dit wordt opgelost door in het overgangsrecht te regelen dat de NP-aanspraak die 
was omgezet beschikbaar moet kunnen blijven voor de partner. Concreet betekent 
dit dat – hoewel de NP-aanspraak wordt omgezet naar pensioenvermogen – de 
betreffende aanspraken wel geëerbiedigd blijven worden in geval van overlijden of 
scheiden. Zonder het overgangsrecht kunnen partners en toekomstige ex-partners 
door de transitie en het invaren onevenredig benadeeld worden. Hetgeen we 
zouden moeten voorkomen: 
- Als we geen overgangsrecht opnemen betekent dit bij een scheiding na 

transitie dat de ex-partner alleen een bijzonder parterpensioen krijgt van het 
deel van het NP dat is bedoeld voor overlijden na pensioendatum. Het deel 
van het NP dat was opgebouwd voor pensioendatum heeft door het invaren 
immers een ander karakter gekregen en bestaat niet meer. Echter, 
oorspronkelijk kan er wel een opgebouwd NP zijn geweest. De partner die na 
de transitie ex-partner wordt, kan hierdoor behoorlijk benadeeld worden. We 
zullen dus een overgangsbepaling maken die deze benadeling voorkomt.  

- Door de transitie en het invaren zijn de opgebouwde NP-aanspraken t.b.v. 
overlijden voor pensioendatum omgezet naar nabestaandenpensioen t.b.v. 
overlijden na pensioendatum. Het risico op overlijden voor pensioendatum 
wordt gedekt via een risicogedekt nabestaandenpensioen dat komt te 
vervallen bij einde dienstverband (m.u.v. wanneer gebruik wordt gemaakt van 
uitloopdekkingen). Als we geen overgangsrecht opnemen, betekent dit dat bij 
einde dienstbetrekking na de transitie de partner behoorlijk benadeeld kan 
worden wanneer de deelnemer voor pensioendatum komt te overlijden. 
Beleidsmatig vinden we dat onwenselijk, daarom stellen we overgangsrecht 
voor op dit onderdeel, waarin we regelen dat de NP-aanspraak die was 
omgezet beschikbaar moet kunnen blijven voor de partner.  
 

We realiseren ons dat er bij het transitie voorstel nog de nodige 
uitwerkvraagstukken liggen, maar die vraagstukken zijn op dit moment voor het 
opstellen van de wetgeving niet relevant. Voor nu is het van belang dat de 
uitgangspunten en waarborgen voor de transitie komen vast te liggen in de 
wetgeving. Deels sluiten deze uitgangpunten aan bij de waarborgen die we 
hebben gesteld voor de transitie als geheel en het standaard-invaarpad. Deels 
zullen we ter bescherming van de partners (die niet worden meegenomen bij de 
beoordeling van een evenwichtige transitie) nader overgangsrecht opstellen. Voor 
de nadere uitwerking van de transitievraagstukken zullen we in overleg blijven 
met de Pensioenfederatie om het transitievoorstel dat ze hebben gedaan verder 
uit te werken.  
 
Beslispunt: Kunt u ermee instemmen met de waarborgen voor de partner die we 
in overgangsrecht willen vastleggen.  
 
Uniformering partnerbegrip 
Al enige tijd zijn we met de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars 
bezig om te komen tot een uniforme partnerdefinitie die we in de Pensioenwet 
kunnen opnemen. Op ons voorstel om gebruik te maken van het begrip 
‘gezamenlijke huishouding’ zijn in de consultatie veel reacties gekomen. Het 
begrip gezamenlijke huishouding zoals dat was opgenomen in het wetsvoorstel 
was geënt op de definitie die gebruikt wordt in socialezekerheidswetgeving. Dit 
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blijkt voor pensioenuitvoerders te ingewikkeld te zijn om uniform uit te voeren. 
We hebben in samenspraak met de pensioenkoepels gezocht naar een definitie die 
voor hen wel werkbaar is, waarbij is vastgehouden aan een brede, inclusieve 
definitie. De definitie gaat uit van objectieve criteria die eenvoudiger te hanteren 
zijn in de uitvoering. 
 
In de definitie zullen we onderscheid maken tussen pensioenregelingen die 
uitgaan van een zogenoemd onbepaald partnersysteem (veelal bij 
pensioenfondsen) waarin voor iedereen een partnerpensioen is verzekerd 
ongeacht of er een partner is en een bepaald partnersysteem (veelal in 
verzekeringscontracten met kleine werkgevers) waarin juist alleen een 
partnerpensioen verzekerd wordt als de partner bekend is bij de 
pensioenuitvoerder.  
 
In het kort komt het er op neer dat partners – naast het huwelijk, geregistreerd 
partnerschap en samenlevingscontract - gezamenlijk via een partnerverklaring 
kunnen aangeven dat zij samenwonen (ingeschreven op hetzelfde adres) en dat 
zij zorg voor elkaar dragen en daarom als partner voor de pensioenregeling 
kunnen worden aangemerkt. Een dergelijke partnerverklaring bij leven is echter 
niet verplicht om recht te hebben op een nabestaandenpensioen. Het is in een 
onbepaald partnersysteem ook mogelijk om deze partnerverklaring na overlijden 
eenzijdig aan de pensioenuitvoerder toe te sturen. Aangezien de deelnemer dan 
reeds overleden is moet de nabestaande partner dan wel aannemelijk maken dat 
er sprake was van partnerschap. De verklaring zal daarom bij een eenzijdige 
partnerverklaring voorzien moeten zijn van objectieve bewijsstukken waaruit blijkt 
dat er inderdaad sprake was van een partnerschap (het gaat dan om objectieve 
criteria zoals inschrijving op hetzelfde adres voor minimaal zes maanden, 
gezamenlijke bankrekening, gezamenlijk kind, gezamenlijk eigenaar van een huis, 
gezamenlijk huurcontract, etc).  
Gezien de aard van de verzekering is het in een bepaald partnersysteem niet 
mogelijk om pas na het overlijden van de partner een partnerverklaring in te 
sturen. Wanneer de deelnemer zijn partner niet heeft verzekerd, kan er immers 
ook geen aanspraak zijn op een nabestaandenpensioen. 
 
Sociale partners  kunnen zich vinden in dit voorstel voor het partnerbegrip. Voor 
dit wetsvoorstel voorzien wij dan ook geen problemen. Pensioenuitvoerders 
kunnen hiermee ook uit de voeten. Wel geven ze aan dat gezien het risico op 
misbruik (sterfbedconstructies) het beter zou zijn als partners die bij leven een 
partnerverklaring tekenen, dit pas na 6 maanden ingeschreven staan op hetzelfde 
adres kunnen doen. Aangezien dergelijke sterfbedconstructies nu ook al mogelijk 
zijn bij huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract en daar niet 
dergelijke eisen worden gesteld zien wij hier niet de meerwaarde van in. En stellen 
we voor die 6 maanden periode nu niet op te nemen in de wet. Dit betekent dat 
personen beschouwd worden als partner op het moment dat ze de 
partnerverklaring gezamenlijk hebben ingediend. 

Beslispunt: Stemt u er mee in dat een gezamenlijke partnerverklaring direct leidt 
tot de conclusie dat er sprake is van partners, waarvoor dekking is in het 
nabestaandenpensioen? 

Beslispunt: Kunt u ermee instemmen om de partnerdefinitie aan te passen in het 
wetsvoorstel? 
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In het kader van het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding is het 
partnerbegrip ook relevant. Het is mogelijk dat de koepels verbeteringen voor het 
bijzonder nabestaandenpensioen voorstellen die verband houden met het uniform 
partnerbegrip, wanneer het wetsvoorstel pensioenverdeling bij echtscheiding door 
de Tweede Kamer behandeld zal worden. Daar komen we te zijner tijd bij u op 
terug. Het wetsvoorstel pensioenverdeling bij echtscheiding is al enige tijd geleden 
naar de TK gezonden voor behandeling. De kamer heeft nog geen 
wetsbehandeling ingepland.   

 



Bijlage 1: Individueel bezwaarrecht en invaren 
datum: 26 april 2021 

 

Inleiding 

In de internetconsultatie is meerdere keren opgeroepen om af te zien van het laten vervallen van 

het individueel bezwaarrecht van deelnemers, slapers en pensioengerechtigden bij de omzetting 

van hun pensioenaanspraken en -rechten naar pensioenvermogen. Uit de inbreng komt naar voren 

dat het vervallen van het individueel bezwaarrecht niet zozeer druk zet op de juridische 

houdbaarheid maar mogelijk wel op het behoud van het maatschappelijk draagvlak. 

 

Inhoud consultatiewetgeving  

Onderdeel van het voorgestelde wettelijk kader is het standaardpad invaren. Dat standaardpad 

invaren gaat ervan uit dat individuele deelnemers, slapers en pensioengerechtigden niet individueel 

bezwaar kunnen maken ten aanzien van het invaren van hun pensioenaanspraken en –rechten 

gedurende de transitieperiode. Het individuele bezwaarrecht wordt vervangen door nadere eisen 

aan het arbeidsvoorwaardenoverleg (zoals de introductie van het hoorrecht voor verenigingen van 

gepensioneerden en slapers) en advies- en goedkeuringsbevoegdheden van fondsorganen bij het 

invaren en de mogelijkheid voor de fondsorganen om naar het Gerechtshof Amsterdam te stappen.  

Achtergrond is dat een individueel bezwaarrecht een belemmering kan zijn voor het collectief en 

voor het volledig overgaan op een verbeterd pensioenstelsel met eerder perspectief op indexatie en 

persoonlijker en meer transparante pensioenen.   

 

Vraagstelling 

Is het –met name met het oog op het maatschappelijk draagvlak – wenselijk het individueel 

bezwaarrecht te laten bestaan? Of is het nodig het alternatief verder te versterken? 

 

Uitwerking 

Wij zijn van mening dat de nadelen van het voor deze transitie laten vervallen van het individueel 

bezwaarrecht niet opwegen tegen de voordelen daarvan. Het niet toekennen van een individueel 

bezwaarrecht voorkomt een belemmering bij het volledig en collectief kunnen invaren zodat de 

collectieve doelen van het nieuwe pensioenstelsel vollediger en eerder bereikt kunnen worden. Het 

is alleen op die manier mogelijk om collectief in te varen en daarmee de nieuwe contracten toe te 

passen op de bestaande pensioenaanspraken en -rechten. Ook voorkomt de gekozen route dat de 

deelnemer achterblijft in een pensioenstelsel waarin de kansen op verbetering van zijn 

pensioenuitkering niet groot zullen zijn. Naarmate de groep die achterblijft kleiner wordt, zullen 

ook de uitvoeringskosten voor die groep relatief toenemen. Ook voor pensioenfondsen is deze 

route qua uitvoering eenvoudiger doordat de transitie alleen met fondsorganen moet worden 

gedaan. 

Achtereenvolgens bespreken we de juridische houdbaarheid, het maatschappelijk draagvlak, de 

uitvoerbaarheid, andere vormen van een collectief bezwaarrecht, zorgplicht van de overheid als 

stelselverantwoordelijke en mogelijk versterking van de inspraak in het standaardpad. 

 

Juridische houdbaarheid 

Hoewel diverse (ouderen)organisaties – in lijn met Hans van Meerten - stellen dat het invaren in 

strijd met het (EU-)recht is, zijn er geen fundamenteel juridische bezwaren ingebracht bij de 

internetconsultatie. Het schrappen van het individuele bezwaarrecht wordt dus juridisch houdbaar 

geacht. De analyse van Hans van Meerten wordt niet ondersteund door andere juristen. Ook 

tijdens de bijeenkomst met de juristen op maandag 22 maart 2021 is deze conclusie bevestigd. 

 

Maatschappelijk draagvlak 

Het probleem bij invaren schuilt mogelijk in het ontbreken van het maatschappelijk draagvlak voor 

het schrappen van het individueel bezwaarrecht. Het verhaal dat het nieuwe pensioenstelsel – in 

potentie - beter is voor iedereen is nog onvoldoende uitgelegd. Naar onze mening houdt het 

vraagstuk van maatschappelijk draagvlak daarnaast veelal (ook) verband met ontevredenheid uit 

het verleden (geen indexaties, kortingsdreiging) en explicietere toedeling van risico’s in de nieuwe 

contracten. Dat terwijl juist het niet-invaren het perspectief op indexatie verkleint. Bovendien is de 

omvang van de weerstand niet bekend.  



 

Uitvoerbaarheid 

Het behouden van het individueel bezwaarrecht leidt tot veel (uitvoeringstechnische) problemen. 

Dit wordt door de Pensioenfederatie onderschreven. De volgende problemen worden daarbij 

genoemd: 

- het informeren en rappelleren van de individuele deelnemers kan leiden tot noodzakelijke 

verlenging van de implementatietijd; 

- Het invaren wordt complexer als pensioenfondsen zich geconfronteerd zien met groepen 

deelnemers, slapers en/of pensioengerechtigden die niet meegaan en wat te doen met 

dekkingsgraadverschillen. 

- Het toerekenen van de compensatie bij het individuele bezwaarrecht wordt ingewikkelder.   

- De eerder berekende generatie-effecten kunnen anders uitvallen als veel deelnemers uit 

een generatie bezwaar maken. Vooral bij kleine pensioenfondsen kan dit een behoorlijke 

impact hebben.  

 

Andere vormen van collectief bezwaarrecht 

We hebben onderzocht of een variant met een andere vorm van een collectief bezwaarrecht 

tegemoet zou kunnen komen aan de maatschappelijke bezwaren. Zoals bijvoorbeeld de situatie 

waarbij de sociale partners het collectieve bezwaarrecht uitoefenen namens de deelnemers of een 

collectief bezwaarrecht via een referendum onder deelnemers.  

Alle collectieve varianten lijken uitvoeringstechnisch eenvoudiger dan een individueel bezwaarrecht. 

Echter hebben deze varianten met elkaar gemeen dat een groep namens de collectiviteit zal 

besluiten. De minderheid van de deelnemers, slapers en/of pensioengerechtigden heeft hiermee 

nog steeds het gevoel dat zij slachtoffer zijn van een meerderheidsbeslissing. We verwachten niet 

dat een collectief bezwaar de maatschappelijke bezwaren weg kan nemen. 

 

Overheid als stelselverantwoordelijke 

Ook vanuit de rol van de overheid als stelselverantwoordelijke achten wij het verstandig het 

individuele bezwaarrecht te laten vervallen in deze transitie. Door het individuele bezwaarrecht toe 

te staan bestaat het risico dat (een deel van de) deelnemers niet overgaan naar het nieuwe 

pensioenstelsel. De overgang naar het nieuwe stelsel wordt hierdoor niet volledig gerealiseerd. 

Bovendien blijven deelnemers achter in een pensioenfonds waar geen pensioenpremie meer 

binnenkomt (verdere opbouw in de uitkeringsovereenkomst is straks immers niet meer toegestaan) 

en waardoor het pensioenfonds defensiever moet gaan beleggen. De kans op indexatie neemt 

daardoor niet toe en de kans op pensioenverlagingen neemt mogelijk zelf toe. Door achter te 

blijven in het oude stelsel zijn deelnemers op termijn financieel (veel) slechter af en dat achten wij 

niet uitlegbaar. Het individuele bezwaarrecht is hier niet in het belang van de deelnemers. De 

overheid is verantwoordelijk voor het pensioenstelsel en moet een dergelijk nadelig gevolg niet 

laten ontstaan. 

 

Versterken eisen standaardpad? 

In de consultatiewetgeving zijn nadere elementen toegevoegd aan de besluitvorming, dit mede ter 

vervanging van het individueel bezwaarrecht: 

- Hoewel de besluitvorming door sociale partners juridisch bindend is voor slapers en 

pensioengerechtigden, krijgen slapers en pensioengerechtigden een hoorrecht zodat hun 

visie expliciet kan worden meegenomen in de besluitvorming 

- advies- en goedkeuringsbevoegdheden van fondsorganen bij het invaren. 

- Een negatief advies van het verantwoordingsorgaan of een negatief advies van een 

geleding van het verantwoordingsorgaan dwingt niet alleen het pensioenfondsbestuur tot 

heroverweging van het besluit maar eveneens dat sociale partners in de gelegenheid 

worden gesteld het invaarverzoek te heroverwegen. 

- Tot slot kunnen de fondsorganen beroep instellen bij het Gerechtshof Amsterdam.  

In de reacties op de consultatie zijn veel opmerkingen gemaakt over het hoorrecht. Voor het 

arbeidsvoorwaardelijk overleg leidt dit tot forse uitvoeringsaspecten en (mogelijk) vertraging in het 

proces. Slapers en pensioengerechtigden zien dit vooral als een dooie mus, omdat cao-partijen niet 

verplicht zijn consequenties te verbinden aan het hoorrecht.  

Desalniettemin is ons advies het hoorrecht wel onderdeel te laten uitmaken van de besluitvorming 

inzake de transitie naar het nieuwe stelsel. Gegeven de (vermeende) maatschappelijke onrust 



inzake het afschaffen van het individueel bezwaarrecht, achten wij het niet wenselijk een van de 

genoemde elementen te schrappen, zonder dat daar iets voor in de plaats komt. 

 

In reacties op de internetconsultatie is verder gewezen op een mogelijk goedkeuringsrecht voor 

Raad van Toezicht voorafgaande aan het invaren. Wettelijk heeft de Raad van Toezicht dit recht bij 

een in – of uitgaande waardeoverdracht omdat dit gevolgen kan hebben voor het fondsvermogen. 

Ook tijdens de sessie met de juristen op 22 maart kwam de rol van de Raad van Toezicht ter 

sprake. Daar werd toen verdeeld op gereageerd. Enerzijds kan de onafhankelijke rol van een Raad 

van toezicht bijdragen aan het vertrouwen van deelnemers, slapers en gepensioneerden en 

anderzijds is dit weer een toevoeging aan een al uitgebreide besluitvorming. 

We hebben eveneens van De Nederlandsche Bank begrepen dat zij een rol zien voor de Raad van 

Toezicht bij invaren en als deze niet in het wetsvoorstel wordt geïmplementeerd dan zal hierover in 

de toezichtstoets een opmerking worden gemaakt.  

Wij adviseren voor nu het standaardpad invaren niet uit te breiden vanwege de al uitgebreide 

besluitvorming. Bovendien heeft niet ieder pensioenfonds een Raad van Toezicht waardoor deze 

toevoeging maar beperkt effectief is. Er zijn pensioenfondsen met een jaarlijkse visitatiecommissie 

waarbij een goedkeuringsrecht niet past in de rol. Bij andere pensioenfondsen wordt toezicht 

gehouden door sociale partners waarbij de onafhankelijkheid van deze vorm van toezicht niet kan 

worden gebruikt in de argumentatie.  

 

Conclusie 

 Uit de consultatiereacties en de bijeenkomst met de juristen op 22 maart 2021 kan 

geconcludeerd worden dat de gekozen route juridisch houdbaar is maar dat maatschappelijk 

draagvlak (met name, maar niet uitsluitend, onder ouderen) mogelijk ontbreekt.  

 Deze maatschappelijke onvrede vindt niet alleen zijn oorsprong in het schrappen van het 

individuele bezwaarrecht, maar houdt ook verband met ontevredenheid uit het verleden (geen 

indexaties, kortingsdreiging) en explicietere toedeling van risico’s in de nieuwe contracten. 

 De Pensioenfederatie en de vakbonden pleiten mede vanwege de uitvoerbaarheid sterk voor  

invaren zonder individueel bezwaarrecht. Zij menen onder andere dat de deelnemer zijn keuze 

niet kan overzien en bezwaar zal maken terwijl hij daarmee op de lange termijn slechter af is in 

het oude stelsel.  

 We hebben onderzocht of een variant waarbij het individuele bezwaarrecht gehandhaafd blijft 

werkbaar is. De deelnemer zal zich wel gehoord voelen nu hij bezwaar kan maken. Deelnemers 

blijven dan achter in een pensioenfonds waar geen pensioenpremie meer binnenkomt en waar 

het pensioenfonds (daarom) zal defensiever gaan beleggen. Door achter te blijven in het oude 

stelsel zijn deelnemers op termijn financieel (veel) slechter af en dat achten wij niet uitlegbaar. 

Het individuele bezwaarrecht is niet in het belang van de deelnemers. De overheid is 

verantwoordelijk voor het pensioenstelsel en moet een dergelijk nadelig gevolg niet laten 

ontstaan. 

 Deze motivering zullen we explicieter maken in de memorie van toelichting.  
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Bijlage 2: Gesloten pensioenfondsen en invaren 
Datum 26 april 2021 
 
Inleiding 
In de consultatie is meerdere keren opgeroepen om invaren ook mogelijk te maken bij reeds 
gesloten pensioenfondsen. Partijen komen veelal niet verder dan een algemene oproep, enkelen 
stellen voor om de bevoegdheid expliciet bij het pensioenfondsbestuur te leggen of bij het 
belanghebbendenorgaan of verantwoordingsorgaan binnen dat pensioenfonds.  
 
Inhoud consultatiewetgeving 
In het standaardpad bij invaren zoals voorgesteld in de consultatiewetgeving dienen eerst sociale 
partners een nieuwe pensioenregeling overeen te komen. Vervolgens verzoeken sociale partners 
het pensioenfonds om de oude aanspraken en rechten in te varen en tot slot beoordeelt het 
pensioenfonds het verzoek van sociale partners en neemt het het besluit tot invaren. Binnen dit 
standaardpad vervalt het individuele bezwaarrecht. Bij een gesloten pensioenfonds is er niet altijd 
sprake van een werkgever, waarmee er geen verzoek kan worden gedaan aan het pensioenfonds 
om een nieuwe pensioenregeling overeen te komen. 
 
Vraagstelling 
Is het wenselijk een interne collectieve waardeoverdracht (invaren) bij een gesloten pensioenfonds 
mogelijk te maken? 
 
Uitwerking 
Achtereenvolgens bespreken we de definitie van een gesloten fonds, de bevoegdheidsverdeling, de 
situatie van een gesloten fonds met betrokken werkgever en het gesloten fonds zonder 
aangesloten werkgever. Voor deze laatste categorie hebben we de beleidsmatige overwegingen op 
een rij gezet. 
 
Definitie van gesloten fonds 
Als een werkgever of een sector in het verleden de keuze heeft gemaakt om nieuwe 
pensioenopbouw volledig bij een andere pensioenuitvoerder onder te brengen, is de consequentie 
daarvan dat het (oude) fonds is gesloten. Dit is een bewuste keuze van de werkgever om naar een 
andere uitvoerder over te gaan, veelal vanwege financiële redenen. Bij een gesloten fonds vindt 
dus geen nieuwe pensioenopbouw meer plaats. Het gesloten pensioenfonds zal in zo’n geval het 
(laatst vastgestelde) pensioenreglement blijven uitvoeren. Ultimo 2019 waren er een kleine 25 
gesloten pensioenfondsen. 
 
Fondsen waar voor een deel van de werknemers nog opbouw plaatsvindt maar voor bijvoorbeeld 
nieuwe deelnemers niet, worden vaak als “half-gesloten” pensioenfondsen aangemerkt. Omdat er 
nog opbouw plaatsvindt waarvoor premiebetaling wordt voldaan, zien wij dat niet als gesloten 
fonds maar als een “open fonds” dat op gebruikelijke wijze gebruik kan maken van het standaard 
transitiepad. 
 
De bevoegdheidsverdeling 
Een werkgever en werknemers(s) leggen de (pensioen)afspraken die zij maken aan de 
arbeidsvoorwaardentafel vast in een pensioenovereenkomst. De uitvoering van die afspraken moet 
worden ondergebracht bij een pensioenuitvoerder als een pensioenfonds. Hiervoor sluit de 
werkgever met het pensioenfonds een uitvoeringsovereenkomst, of bij een verplichtgesteld 
bedrijfstakpensoenfonds (Bpf) wordt het door het Bpf vastgelegd in een uitvoeringsreglement. Een 
pensioenfonds stelt vervolgens een pensioenreglement vast dat in overeenstemming is met de 
pensioenovereenkomst en de uitvoeringsovereenkomst of uitvoeringsreglement. Deze verhouding 
tussen werkgever, werknemers en uitvoerder wordt ook wel “de pensioendriehoek” genoemd. 
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Geen probleem bij gesloten pensioenfondsen met betrokken werkgever 
Bij een deel van de gesloten fondsen is nog wel een werkgever betrokken. Als de sociale partners 
arbeidsvoorwaardelijk een nieuwe pensioenregeling overeenkomen én ook bepalen dat deze nieuwe 
pensioenregeling ook van toepassing is op slapers en pensioengerechtigden bij het gesloten 
pensioenfonds, bestaat nu al de wettelijke mogelijkheid om in te varen, indien aan de vereisten 
wordt voldaan. De wet luidt nu: 
 
Artikel 83, lid 1, sub c Pensioenwet bepaalt dat de pensioenuitvoerder, op verzoek van de 
werkgever of, bij bedrijfstakpensioenfondsen, de partijen die de pensioenregeling zijn 
overeengekomen bevoegd tot collectieve waardeoverdracht indien: 
[…] 
c. de waardeoverdracht ertoe strekt in verband met een collectieve wijziging van de 
pensioenovereenkomsten de waarde van pensioenaanspraken of pensioenrechten aan te wenden 
bij dezelfde pensioenuitvoerder overeenkomstig die gewijzigde pensioenovereenkomsten. 
 
De belangrijkste twee eisen zijn dat er een werkgever moet zijn die 1) de pensioenovereenkomst 
ook van de bij het gesloten fonds betrokken pensioen- en aanspraakgerechtigden wil wijzigen én 2) 
het pensioenfonds verzoekt om een interne collectieve waardeoverdracht. Als aan deze 
voorwaarden wordt voldaan en het gesloten pensioenfonds wil meewerken aan deze interne 
collectieve waardeoverdracht, staat de huidige wetgeving maar ook de voorgestelde wetgeving in 
het wetsvoorstel Wet Toekomst Pensioenen daar in principe niet aan in de weg. De 
verantwoordelijkheden van de pensioendriehoek blijven ook volledig in stand.  
 
Probleem ontstaat bij gesloten pensioenfondsen zonder aangesloten werkgever 
We voorzien dat van de ongeveer (dat is een momentopname) 20 a 25 gesloten pensioenfondsen 
maar een deel wil kiezen voor invaren. Voor werkgevers die al eerder afscheid genomen hebben 
van het pensioenfonds zal er mogelijk minder belang of prikkel zijn om ook de pensioenaanspraken 
en -rechten van het gesloten fonds in te varen bij dat gesloten fonds. Maar dat is dan ook de keuze 
van die werkgever. Als er geen werkgever meer is, kan er geen keuze worden gemaakt, maar dat 
is naar inschatting potentieel maar een zeer beperkt aantal. De vraag is of er beleidsmatig ruimte 
moet worden geboden om ook in deze gevallen een interne waardeoverdracht mogelijk te maken. 
In dat geval moet er voor deze gevallen een uitzondering worden geboden op de voorwaarde dat 
de werkgever (of de gezamenlijke sociale partners) een verzoek doen om de pensioenregeling te 
wijzigen. 
 
Beleidsmatige overwegingen 
Een verruiming achten we om meerdere reden niet wenselijk:  
 
- De pensioendriehoek is een standaard uitgangspunt van verantwoordelijkheden 

tussen sociale partners en pensioenfondsen. Wijziging van de (arbeidsvoorwaardelijke) 
pensioenregeling (voor nieuwe opbouw maar ook de keuze om bestaande opbouw om te 
zetten) is een verantwoordelijkheid van de sociale partners. Pensioenfondsen zijn 
verantwoordelijk voor het ordentelijk en conform gemaakte afspraken uitvoeren van de 
pensioenregeling die bij hen is ondergebracht. Daarmee verhoudt zich ook niet dat een 
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belanghebbendenorgaan of verantwoordingsorgaan bij dat pensioenfonds deze rol van sociale 
partners overneemt. 

- Het past niet in de pensioendriehoek dat pensioenfondsen - buiten sociale partners 
om – zelfstandig een nieuwe pensioenregeling opstellen waarin ingevaren kan 
worden. Aan (gesloten) pensioenfondsen is de opdracht gegeven de bestaande aanspraken 
voor de pensioen- en aanspraakgerechtigden zo goed mogelijk uit te voeren; pensioenfondsen 
zijn uitvoerders die een opdracht van anderen, de sociale partners, hebben aanvaard.  

- Als gesloten fondsen zelfstandig kunnen kiezen om in te varen maakt dit deze 
fondsen qua bestandsamenstelling op termijn niet beter houdbaar. Deze fondsen 
vergrijzen door het ontbreken van nieuwe aanwas en zullen krimpen in bestand. Dergelijke 
fondsen zullen uiteindelijk toch een overstap naar een andere uitvoerder moeten maken. Het 
invaren naar het nieuwe contract is dan ook geen noodzakelijke en duurzame oplossing. 

- Het aantal gesloten fondsen of gesloten kringen van een APF is maar beperkt. Naar de 
stand van ultimo 2019 zijn er ongeveer 20 a 25 gesloten fondsen of kringen, die deels op basis 
van de huidige wetgeving kunnen invaren. De groep pensioenfondsen waarvoor dan een 
wetswijziging noodzakelijk is, is maar beperkt. 

- Er is ook een alternatief. Gesloten fondsen kunnen voorafgaand aan de transitie 
liquideren en de verplichtingen elders onderbrengen. Hiervoor moeten dan soms wel 
kortingen als gevolg van overdracht geaccepteerd worden (als dekkingsgraad bij het gesloten 
fonds lager is dan bij het fonds waar de verplichtingen ondergebracht worden). Bij een deel 
van de fondsen is een verschil in dekkingsgraad en daarmee een potentiële korting, nu nog een 
belemmering om een overstap naar een andere uitvoerder te maken.  

 
 
Conclusies 
• Gesloten fondsen kunnen onder voorwaarden al invaren. Hiervoor is geen verruiming van het 

wettelijk kader vereist; 
• Het is beleidsmatig niet wenselijk om in situaties dat sociale partners besluiten om niet in te 

varen, deze verantwoordelijkheid (keuzevrijheid) alsnog bij het fonds of de fondsorganen te 
leggen. Dat doorkruist de wettelijke taken en verantwoordelijkheden van de Pensioenwet, die 
belichaamt zijn in de pensioendriehoek. 

• In de Memorie van Toelichting kan verduidelijkt worden onder welke voorwaarden sociale 
partners bij gesloten pensioenfondsen nu ook al kunnen verzoeken om een interne collectieve 
waardeoverdracht.  
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Verzending nader rapport en aangepast wetsvoorstel WTP 
naar Kabinet Koning 

Aanleiding 
Het nader rapport en het aangepaste wetsvoorstel WTP worden na de behandeling 
in de MR aan het Kabinet van de Koning gestuurd. Met het oog op indiening op 
woensdag 30 maart dient u de stukken vrijdag 25 maart te versturen. 

Geadviseerd besluit 
Het nader rapport en de memorie van toelichting ondertekenen en de 
ondertekende stukken, met het wetsvoorstel en het advies van de Raad van 
State, naar het Kabinet van de Koning sturen.  

Kernpunten 
• Het wetsvoorstel is in beperkte zin aangepast ten opzichte van de versie die in 

de MR wordt behandeld. U heeft de MR gevraagd u hiertoe te machtigen.  
• In de wettekst is op verzoek van BZK het artikel over de Commissie 

Parameters (144 PW) aangepast om dit in overeenstemming te brengen met 
de Kaderwet adviescolleges. De taken en bevoegdheden van de commissie 
blijven ongewijzigd. 

• In de memorie van toelichting is de passage over het belanghebbendenbegrip 
verwijderd, in afwachting van een definitief advies van de Landsadvocaat. Een 
eventuele aanpassing van het wetsvoorstel op dit punt kan bij nota van 
wijziging.    

• De memorie van toelichting en de wettekst zijn verder op een aantal punten 
verduidelijkt en gepreciseerd. Deze aanpassingen hebben geen beleidsmatig 
karakter.            

Toelichting 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Advies Raad van State Wet 
toekomst pensioenen 

  

2 Nader rapport Wet toekomst 
pensioenen 
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Akkoord SG/DG  
   
   
   
   

 

 

1. Status nota 
Ter beslissing 
 
2. Aanleiding 
Bijgevoegd vindt u het (concept) wetsvoorstel toekomst pensioenen waarin alle 
consultatiereacties zijn verwerkt, ook treft u de aanbiedingsbrieven voor de 
instanties die om een toets of advies verzocht zullen worden, aan. Maandag 12 juli 
van 11.00 tot 11.30 uur staat er een regulier PO pensioenen gepland, waarbij we 
eventuele opmerkingen kunnen bespreken.  
 
3. Beslispunten 
• Indien u akkoord bent met de voorgestelde aanpassingen, wordt u verzocht 

om bijgaande aanbiedingsbrieven voor de toetsen en adviezen te 
ondertekenen. Vervolgens wordt de laatste versie van de wettekst en memorie 
van toelichting bijgevoegd voor verzending, zodat eventuele laatste punten 
nog verwerkt kunnen worden. 

 
4. Kernpunten 
• In deze nota ontvangt u de volgende informatie: 
A. Recente aanpassingen 
B. Toetsen en adviezen 
C. Vervolgproces 
 
A. Recente aanpassingen 
1. Aanpassing premie-uitkeringsovereenkomst 
• In het conceptwetsvoorstel dat is opengesteld voor consultatie is sprake van 4 

soorten premie-overeenkomsten. Naast de bekende twee, betreft dit ook twee 
contracten die enkel uit te voeren zijn door verzekeraars: de premie-
uitkeringsovereenkomst en de premie-kapitaalovereenkomst.  

• In de consultatie is door het Verbond van Verzekeraars opgemerkt dat het 
onderscheid tussen deze contracten voor hen onnodig strikt is en tot 
verhoogde administratieve lasten leidt. In de praktijk bieden verzekeraars 
namelijk premieregelingen aan waarbij de deelnemer de mogelijkheid heeft 
om te allen tijde het opgebouwde pensioenkapitaal, of de nog door de 
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belangrijk aandachtspunt dat het geheel uitlegbaar blijft. Het is immers ook 
mogelijk om de reserve tijdens de transitie vanuit vermogen te vullen. 
 

4. Aanpassing voorstel nabestaandenpensioen 
• T.o.v. de nota met beslispunten over het nabestaandenpensioen (d.d. 25 juni) 

is er naar aanleiding van bespreking met Pensioenakkoord-partijen nog één 
inhoudelijke wijziging doorgevoerd. Werknemers en de pensioenuitvoerders 
hebben duidelijk gemaakt dat een onderscheid naar uitloopperiodes voor korte 
dienstverbanden onwenselijk en complex in de uitvoering is. De standaard 
uitloopperiode bij einde dienstverband (en daarmee einde deelname in de 
pensioenregeling) is daarom in alle gevallen drie maanden geworden, zonder 
onderscheid naar een lang of kort dienstverband.  
 

5. Voorwaarden bij invaren en herverdeling 
• Bij de wettelijke inkadering bij de uitkomsten van de standaardmethode geldt 

dat herverdeling (het schuiven met vermogens tussen generaties) mag, mits 
dat er niet toe leidt dat een negatief herverdelingseffect (in termen van ‘netto 
profijt’) voor een leeftijdscohort (verder) verslechtert na een additionele 
vermogensverschuiving. Hierover heeft politieke afstemming in BWO-verband 
plaatsgevonden. Tevens is afgesproken dat nog een nadere cijfermatige 
analyse zal plaatsvinden om te bezien of gekozen maatvoering robuust is. Dit 
zal plaatsvinden ten behoeve van besluitvorming voorafgaand indiening bij de 
RvS. 

• Met betrekking tot de governance is het voorstel de positie van de raad van 
toezicht te versterken door de raad van toezicht het invaarbesluit vooraf goed 
te laten keuren. Voor pensioenfondsen met een one tier board en 
pensioenfondsen met een visitatiecommissie wordt een versterking gezocht 
die passend is bij het bestuursmodel. Bij deze pensioenfondsen is immers 
geen sprake van een raad van toezicht. Dit zal de komende periode nader 
worden uitgewerkt. 

 
6. Regeldrukparagraaf 
• In de consultatieversie was geen kwantitatieve regeldrukparagraaf 

opgenomen. De Pensioenfederatie en het Verbond gaven destijds aan dat er 
niet genoeg informatie beschikbaar was om een inschatting te kunnen maken 
van de kwantitatieve implicaties van de regeldruk. Na de consultatie is in 
overleg met de koepels invulling gegeven aan de regeldrukparagraaf. Beide 
gaven aan dat een inschatting van de structurele fase niet mogelijk is, hier 
zijn nog te veel variabelen voor. De Pensioenfederatie schat in dat in de 
periode 2021 – 2027 pensioenfondsen éénmaal extra kosten zullen maken van 
ongeveer € 5mln. per pensioenfonds. Er zijn ongeveer 200 pensioenfondsen in 
Nederland, daarmee komt het totaal op ongeveer € 1 mrd. Dit komt overeen 
met de pensioenbeheerkosten voor een regulier jaar. Het Verbond schat voor 
alle verzekeraars en ppi’s in totaal eenmaal extra kosten van ongeveer € 20 
tot € 50 mln. Deze extra incidentele kosten worden veroorzaakt door de 
overstap op het nieuwe pensioenstelsel. 

 
7. Onderbouwing afschaffing doorsneesystematiek 
• In de consultatie is vanuit meerdere kanten naar voren gebracht dat de 

wenselijkheid en de gevolgen van de afschaffing van de doorsneesystematiek 
onvoldoende onderbouwd was, zo werd onder meer onvoldoende ingegaan op 
de gevolgen voor mannen en vrouwen en startende werknemers. Hierop is de 
argumentatie in hoofdstuk 2 uitgebreid en verbeterd.  
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• Tegelijkertijd zien wij hier nog ruimte voor een verdere uitbreiding van de 
onderbouwing. Ook de toets van het CRvdM kan hiervoor input geven. We 
zullen de komende maanden tot aan de adviesaanvraag aan de Raad van 
State benutten om de onderbouwing van het wetsvoorstel op dit punt verder 
te verbeteren. 
 

8. Experimenteerruimte t.b.v. pensioensparen voor zelfstandigen 
• Naar aanleiding van de reacties op de internetconsultatie op dit onderdeel, is 

het experimenteerkader op een aantal punten aangepast. Onder meer op de 
manier waarop zelfstandigen zich kunnen aansluiten aan 
tweedepijlerpensioenregelingen, gegevensgebruik door pensioenuitvoerders in 
het kader van de experimenten en de fiscale facilitering van de premie-inleg 
door zelfstandigen. Hiermee is beoogd beter aan te sluiten bij de voorstellen 
van de door pensioenuitvoerders ingebrachte experimenten. Hierover bent u 
per nota van 15 juni jl. geïnformeerd.  

• Tegelijkertijd kan niet op alle onderdelen aan de voorstellen 
tegemoetgekomen worden. Het wordt niet wenselijk geacht om in de 
experimenteerfase af te wijken van die elementen van de Pensioenwet en 
fiscale wetgeving, die naar verwachting – gelet op collectieve en solidaire 
elementen van ‘de tweede pijler’ en Europeesrechtelijke regels omtrent 
mededinging – in de structurele situatie niet zullen worden aangepast.  

• In het bijzonder wijzen we op de onderbouwing van de grondslag voor 
gegevensverwerking bij de experimenten zzp, die nog verdere uitwerking 
nodig heeft ten aanzien van noodzakelijkheid, proportionaliteit en 
subsidiariteit. De toets van de AP zal uit moeten wijzen of de onderbouwing in 
voldoende mate ondersteund wordt. Ook op dit punt zullen we de komende 
maanden benutten voor verdere uitwerking. 

 
9. Vrijwillige pensioenvoorzieningen 
• Met dit wetsvoorstel wordt een alternatieve taakafbakeningseis voor vrijwillige 

pensioenvoorzieningen geïntroduceerd, passend bij de kenmerken van het 
nieuwe stelsel, die voldoende collectiviteit en solidariteit aan vrijwillige 
pensioenvoorzieningen toevoegt.  

• Deze eis houdt in dat de vrijwillige pensioenvoorziening direct moet aansluiten 
bij de inrichting van de collectieve basisregeling. Het pensioenvermogen dat 
wordt opgebouwd in de vrijwillige regeling kan worden toegevoegd aan het 
persoonlijk voor de uitkering gereserveerde vermogen dat is opgebouwd in de 
solidaire premieregeling of aan het pensioenkapitaal in de flexibele 
premieregeling. Deze voorwaarden zullen in lagere regelgeving nog nader 
worden uitgewerkt.  

• Een solidariteitsreserve of risicodelingsreserve moet onderdeel zijn van deze 
basisregeling om te kunnen voldoen aan deze taakafbakeningseis. In de 
solidaire premieregeling is dat per definitie het geval, in de flexibele 
premieregeling is een reserve optioneel. Als deze ontbreekt in geval van een 
flexibele premieregeling, moet altijd sprake zijn van een 10%-
werkgeversbijdrage bij de vrijwillige pensioenvoorziening, omdat het direct 
aansluiten bij de basisregeling in dat geval te weinig collectiviteit en 
solidariteit toevoegt aan de vrijwillige pensioenvoorziening. 

 
10. Overige aanpassingen 
• U heeft eerder, middels twee beslispuntennota’s besluiten genomen over de 

verwerking van de consultatiereacties op de hoofdthema’s. Bijgevoegd vindt u 
ter informatie deze eerdere nota’s. In hoofdstuk 16 van de MvT wordt 
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uitgebreid beschreven in hoeverre consultatiereacties wel/niet tot 
aanpassingen in het conceptwetsvoorstel hebben geleid.  

 
B. Toetsen en adviezen 

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van alle toetsen en adviezen die 
nu uitgevraagd worden. De toets van de Belastingdienst gaat apart via DG 
Werk, het advies voor het ATR gaat ‘laagambtelijk’ via de mail. Onderhands 
zal het voorstel worden gedeeld met de Raad van State, met J&V (voor de 
wetgevingstoets) en met BZK (voor de constitutionele toets). Ook is 
toegezegd deze versie onderhands te delen met sociale partners en de 
uitvoerders.  
 
 Tabel 1. Overzicht toetsen en adviezen 

Instantie Toets of advies 
AFM/AP/DNB Toezichttoets 
Belastingdienst Uitvoeringstoets 
ATR Aanvullende zienswijze (advies) 
Raad voor de Rechtspraak Advies 
College voor de Rechten van de 
Mens 

Advies 

 
C. Vervolgproces 
• Toets en adviesfase: In de brieven naar zojuist genoemde instanties 

verzoeken wij hen om binnen 8 weken te reageren, met uitzondering van het 
College voor de Rechten van de Mens, zij hebben aangegeven meer tijd nodig 
te hebben. In verband met de zomervakanties is het mogelijk dat dit voor 
sommige organisaties een uitdaging is, we houden er daarom rekening mee 
dat dit kan uitlopen tot 10 weken. Dat betekent dat we vanaf medio 
september de toetsen en adviezen kunnen verwerken in het wetsvoorstel.  

• Uitwerking lagere regelgeving: Parallel aan de toetsen en adviezen gaan wij 
aan de slag met het opstellen van de lagere regelgeving. Bij aanbieding van 
het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer zal de lagere regelgeving worden 
opengesteld voor consultatie. Daarmee houden we voortgang in het proces 
rondom lagere regelgeving.   
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Akkoord SG/DG  

   

   

   

   

 

 

1. Status nota 
Ter informatie 

 
2. Aanleiding 
Donderdag 12 november van 15.00 tot 16.30 uur hebben we een overleg over de 
uitwerking van het pensioenakkoord. Graag willen we dit moment benutten om 

onderstaande punten met u langs te lopen.  
 
3. Agenda 
 Proces komende weken 
 Transitie-ftk 
 Aandachtspunten n.a.v. rondetafelgesprek Tweede Kamer 

o Invulling alternatief voor vervallen individueel bezwaarrecht 

 Nabestaandenpensioen 
o Vraag n.a.v. nota die u vorige week heeft gelezen. 

 

4. Toelichting 
 
Proces komende weken 
 Week van 16 november: (ambtelijk) rondje stuurgroepleden; inventariseren 

discussiepunten ten behoeve van verzending integrale versie 27 november 
naar stuurgroep. Mogelijk dat ten behoeve van transitie-FTK nog gesprek 

minister met DNB (eventueel met PF) nodig is.  
 Vrijdag 27 november: integrale versie van wetteksten en memorie van 

toelichting delen met de stuurgroepleden. 
 Maandag 7 december: stuurgroep (o.l.v. DG werk). Mogelijk later in die week 

nog bestuurlijk overleg met voorzitters o.l.v. minister 
 Vrijdag 18 december: openstellen consultatiefase. 

 
 Vraag: vindt u het wenselijk om tussen 27 november en 7 december de 

integrale versie van de wet en memorie van toelichting nog te bespreken?  
 Vraag: hoe lang consultatie openstellen? (4 tot 8 weken). In verband met 

overlap met kerstreces en gegeven de omvang van het wetsvoorstel lijkt een 
consultatiefase van 8 weken wel netjes. In dat geval sluit de consultatie op 
vrijdag 12 februari.  
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Transitie-ftk 
 Na bespreking van de concept-tekst voor de memorie van toelichting in het 

stuurgroepoverleg op 10 november, blijken vooralsnog vijf bespreekpunten 
open te staan. Deze punten worden in bilaterale gesprekken met het hoofd 
Pensioenbeleid en eventueel nog een extra stuurgroepoverleg verder 
besproken. Als dan nog punten resteren, worden die meegenomen in het 

‘eindoverleg’ op 7 december. 
 De bespreekpunten en een korte bespiegeling zijn als volgt: 

o 1). Sociale partners wensen tijdens de transitie de 
indexatiemogelijkheden te vergroten. In het huidige voorstel blijft de 
grens waarboven indexatie mogelijk is 110 procent. DNB zal 
opschrijven wat hier vanuit prudentieel oogpunt mogelijk is. Het is 
natuurlijk mogelijk dat DNB naar de mening van sopa’s niet ver 

genoeg gaat. Wij zien daarnaast problemen om deze ruimere 
mogelijkheid te beperken tot enkel het transitie-ftk. Daarnaast is het 
verbeteren van het indexatiepotentieel altijd een trekkende kracht 
naar het nieuwe stelsel geweest. Door ook in de transitie al meer 
indexatie mogelijk te maken, vermindert de drang om snel over te 
stappen. 

o 2). Partijen hebben verschillende gedachten bij de vraag hoe om te 

gaan met de premie, opbouw en premiedekkingsgraad in de 
transitieperiode. Vanuit het nieuwe stelsel bezien kun je daar op 
verschillende manier naar kijken die tegenstrijdig met elkaar zijn. Alle 
manieren zijn mogelijk binnen de wet. Wij laten deze discussie daarom 
bij de partijen die over de vaststelling van premie etc. gaan. Dat biedt 
ook de mogelijkheid om de premie integraal te bezien met eventueel 

benodigde kortingen in het ingroeipad naar de richtdekkingsgraad. 
Indien een fonds tijdens de transitieperiode een lagere dekkingsgraad 
heeft dan de richtdekkingsgraad van 95%, dan dient een sluitend 
herstelplan te worden opgesteld. Het is aan het fonds en de sociale 
partners om daarin de mix van herstelmaatregelen overeen te komen. 
DNB laat weten ten aanzien van de premiedekkingsgraad (inmiddels) 
geen wettelijke maatregelen te verlangen, maar wel een gezamenlijke 

intentieverklaring sociale partners op dit punt.  

o 3) In de concept-mvt is opgenomen dat als kortingen nodig zijn om 
een richtdekkingsgraad van 95% in 2026 te halen, deze 
onvoorwaardelijk zijn en gespreid mogen worden over 10 jaar. DNB, 
AFM en de Pensioenfederatie hebben problemen met de 
spreidingstermijn. Zij zien deze termijn als de transitie belasten met 
problemen uit het huidige stelsel, omdat een deel van de gespreide 

kortingen na 2026 z’n beslag heeft en dus bij de transitie afgerekend 
moeten worden. Een kortere spreidingstermijn betekent potentieel 
hogere kortingen gedurende de transitieperiode en mogelijk ook een 
stapeling van kortingen richting 2026 omdat de spreidingstermijn 
steeds korter wordt. Wij zien daarom meer in de spreidingstermijn van 
10 jaar, gecombineerd met onvoorwaardelijke kortingen. De nog niet 

geëffectueerde kortingen kunnen tijdens de transitie worden ‘bezien’. 
Sociale partners hebben voorkeur voor 10-jaarstermijn. DNB en PF 
zijn verzocht of zij een gedeeld alternatief zien, bijvoorbeeld spreiding 

5-jaarstermijn. DNB en PF vrezen dat bij én lage 
premiedekkingsgraden én langere spreidingstermijn er teveel op de lat 
kan worden gezet, wat bij invaren moet worden verrekend. Bij invaren 
kan dit leiden tot lagere pensioenresultaten voor en na invaren, wat 

het draagvlak in optiek DNB en PF kan uithollen. 
o 4). De opzet van het transitie-ftk is nu dat vanaf 2022 wordt hersteld 

naar een generieke richtdekkingsgraad (RDG) van 95%, die nadat de 
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Bijlage A: toelichting alternatief individueel bezwaarrecht 
 

 In de hoofdlijnennotitie is afgesproken dat het individuele bezwaarrecht bij 
invaren voor deze transitie wordt geschrapt en dat er daarvoor in de plaats 
een collectief bezwaarrecht komt. Dit was verder nog niet uitgewerkt. Bij 
nadere uitwerking blijkt dat een collectief bezwaarrecht voor het 
verantwoordingsorgaan, in de zin dat dat orgaan een goedkeuringsrecht krijgt 
niet kan (in dat geval worden leden van het VO snel een medebeleidsbepaler 

en moeten alle leden getoetst worden door DNB). Er is daarom gezocht naar 
andere manieren om de bevoegdheden voor deelnemers en in het bijzonder 
gepensioneerden te versterken. Concreet wordt het volgende voorgesteld: 

o Er komt een “hoorrecht” voor voldoende representatieve 
gepensioneerden en gewezen deelnemers tijdens de 
arbeidsvoorwaardelijke fase. Concreet houdt dit in dat een vereniging 
van pensioengerechtigden die ten minste 10% van de 

pensioengerechtigden bij het pensioenfonds vertegenwoordigd, 
desgevraagd in de gelegenheid gesteld moet worden te worden 
gehoord of schriftelijk inbreng te kunnen geven over het transitieplan. 
Idem voor een vereniging van gewezen deelnemers. In het 
transitieplan staan alle keuzes en overwegingen die ten grondslag 
liggen aan de nieuwe pensioenregeling. Het “hoorrecht” is niet 
bindend. 

o Verantwoordingsorganen krijgen een wettelijk adviesrecht en 
belanghebbendenorganen een wettelijk goedkeuringsrecht op het 
voorgenomen besluit om in te varen. 

o De positie van het VO wordt versterkt, door mogelijk te maken dat 
elke geleding in het VO (werknemers, werkgevers, gepensioneerden) 
bezwaar kan maken bij de Ondernemingskamer, ongeacht de 

procentuele omvang van die geleding in het VO. 
o Nadat het pensioenfonds het besluit tot invaren heeft genomen wordt 

aan de betrokken sociale partners de mogelijkheid gegeven om 
collectief bezwaar te maken tegen het invaren. Dit wordt een juridisch 
alternatief voor het individuele bezwaarrecht gecreëerd. Alhoewel dit 
collectieve bezwaarrecht door dezelfde sociale partners wordt 
uitgeoefend die het verzoek tot invaren doen, vraagt dit om een 

nieuwe toetsing. Immers door tijdsverloop kan de uitkomst een 

andere zijn.    
 Het is hierbij zoeken naar een evenwicht tussen voldoende versterkte 

bevoegdheden (waardoor de regulering van eigendomsrechten beter te 
rechtvaardigen is) en de uitvoerbaarheid. Werkgevers hebben moeite met het 
“hoorrecht” in de arbeidsvoorwaardelijke fase, werknemers zien in dat positie 
van gepensioneerden voldoende stevig moet zijn om te voorkomen dat je op 

voorhand te veel weerstand creëert.  
 Sociale partners hebben ook nog wat moeite dat een minderheid, een geleding 

van een medezeggenschapsorgaan, naar de Ondernemingskamer zou kunnen 
stappen. Een variant zou nog kunnen zijn om het intern toezicht van een 
pensioenfonds een ex-ante toetsrol te geven richting fondsbestuur. Een Raad 
van Toezicht heeft nu ook al bepaalde goedkeuringsrechten, zoals bij een 

externe collectieve waardeoverdracht en kan countervailing power richting 
fondsbestuur geven op het gebied van evenwichtige belangenafweging en 
risicobeheersing. Een RvT is bij grote pensioenfondsen de meest voorkomende 

vorm van intern toezicht. 
 NB: vanuit WBJA wordt nog verder juridisch onderzoek gedaan naar de vraag 

of sociale partners slapers en gepensioneerden kunnen binden. Daarmee kan 
de juridische argumentatie voor het vervangen van een individueel 

bezwaarrecht door een collectief bezwaarrecht voor sociale partners worden 
onderbouwd.  
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en niet-verplichtgestelde fondsen, zoals die voor het nabestaandenpensioen 

en bij arbeidsongeschiktheid. Stemt u hiermee in?  

D. Het wetsvoorstel biedt pensioenfondsen bij invaren de keuze tussen twee 

omrekenmethoden, de zogenoemde standaardmethode en Value based ALM. 

Wij adviseren u deze keuzemogelijkheid in stand te laten, en in de toelichting 

te verduidelijken dat er geen voorkeursmethode is. Stemt u hiermee in? 

E. Het wetsontwerp schrijft voor dat sociale partners in het transitieplan de 

generatie-effecten van de transitie moeten uitdrukken in in elk geval netto 

profijt. Wij adviseren u vast te houden aan deze maatstaf, maar in de 

toelichting verder te benadrukken dat het netto profijt mag afwijken van nul 

en dat de evenwichtigheid van de transitie mede met andere maatstaven kan 

worden onderbouwd.  

F. Het overgangsrecht (eerbiedigende werking) bij de overstap op 

leeftijdsonafhankelijke premies is voorbehouden aan vóór de inwerkingtreding 

van de wet bestaande premieovereenkomsten en uitkeringsovereenkomsten 

die door een verzekeraar worden uitgevoerd. Verder is de eerbiedigende 

werking beperkt tot vóór het einde van de transitieperiode bestaande 

deelnemers. Voor nieuwe deelnemers wordt dus een leeftijdsonafhankelijke 

premie toegepast. Wij adviseren u de reikwijdte van het overgangsrecht niet 

uit te breiden. Stemt u hiermee in? 

 

4. Kernpunten (toelichting op beslispunten) 

Indien gewenst zijn uitgebreidere memo’s per onderwerp beschikbaar. 

 

A/B 
 Onderscheid contracten. In de consultatie zijn veel reacties gekomen op de in 

het wetsvoorstel voorgestelde inrichting rond contracten. De reacties, en 

daaruit te volgen routes, onderscheiden zich grofweg in de keuze tussen twee 

routes: route 1) verschillen nieuwe pensioencontract (NPC) en WVP groter 

maken, of route 2) verruiming van mogelijkheden om bepaalde contractopties 

toe te voegen/een gelijker speelveld tussen verschillende pensioenuitvoerders.  

 Route 1: onderscheid tussen nieuw contract en WVP vergroten: 

o Deze route is voorgesteld door TKP, de B3 (+PFZW afzonderlijk). 

o In het NPC wordt gewerkt met een collectieve beleggingsportefeuille 

op fondsniveau. Vanuit deze portefeuille worden specifieke 

beschermings- en overrendementen naar leeftijdscohorten toebedeeld. 

Het wetsontwerp biedt ruimte om het beschermingsrendement tegen 

renterisico op twee manieren vorm te geven: op basis van de 

rentetermijnstructuur (indirect) of door hiervoor een aparte 

beschermingsportefeuille in te richten (direct). De betreffende partijen 

pleiten ervoor om de mogelijkheid van de directe beschermings-

portefeuille tegen renterisico in het nieuwe contract te schrappen. 

o Schrap optionele solidariteitselementen in de WVP voor 

verplichtgestelde bpf-en. 

 De argumentatie bij deze route is dat het onderscheid tussen het NPC en het 

WVP-contract te dun wordt gevonden, waardoor de vraag kan ontstaan 

waarom nog een onderscheid in type contracten wordt gemaakt. Deze route 

maakt het onderscheid tussen NPC (meer collectief) en WVP (meer 

individueel) duidelijker, maar ontneemt bepaalde decentrale partijen ook 

mogelijkheden om een contract optimaal in te richten voor hun deelnemers-

populatie. Onze indruk is bovendien dat het in het wetsontwerp handhaven 

van de variant met direct beschermingsrendement disciplinerend werkt. De 

kans wordt kleiner dat de rts als rentemaatstaf in de indirecte variant onder 

druk komt te staan (een hernieuwde semi-rekenrentediscussie, waarbij ook in 
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eisen aan gesteld (de keuze voor een omrekenmethode hoeft niet onderbouwd 

te worden). Wel moeten partijen, ongeacht de keuze voor een 

omrekenmethode, onderbouwen dat sprake is van een evenwichtige gehele 

transitie. De memorie van toelichting zal op deze punten worden aangepast. 

Ook zal in lagere regelgeving nadere inkadering worden gegeven aan het 

gebruik van de methodes, zoals ten aanzien van de gehanteerde aannames. 

 Wij achten het onwenselijk om een van beide methodes te laten vervallen, 

omdat beide methodes hun voor- en nadelen hebben. Het is om die reden dat 

beide methodes ter beschikking staan als omrekenmethode. Daarnaast zien 

wij als risico dat het laten vervallen van een methode onnodig weerstand bij 

partijen op zal kunnen roepen.  

 NB: Op 7 april wordt door DNB en SZW een workshop georganiseerd voor 

diverse wetenschappers, met als doel om draagvlak te creëren ten aanzien 

van de omrekenmethodes bij invaren.  

 

E 

 Netto-profijt. In het wetsvoorstel is vastgelegd dat uitvoerders de generatie-

effecten (“netto profijt”) van de transitie in beeld moeten brengen. Reacties in 

de consultatie suggereren 1) dat de wetgever stelt dat netto profijt effecten 0 

moeten zijn en dat er geen herverdeling mag optreden bij de transitie; 2) dat 

de wetgever stelt dat netto profijt de enige maatstaf is voor het 

verantwoorden van de evenwichtigheid van de transitie. In de MvT staat 

expliciet dat de netto profijt effecten niet gelijk aan 0 hoeven te zijn. De MvT 

stelt dat de netto profijt effecten van de transitie in kaart gebracht moeten 

worden. Deze effecten moeten verantwoord worden met het oog op de 

verantwoording van de evenwichtigheid van de transitie. Bij de 

verantwoording van de evenwichtigheid van de transitie kunnen ook 

additionele analyses meegenomen worden.  

 

F 

 Reikwijdte eerbiedigende werking. In diverse consultatiereacties wordt 

voorgesteld de reikwijdte van het overgangsrecht voor bestaande 

premieregelingen met een progressieve premie te vergroten, door de 

eerbiedigende werking ook toe te staan voor fondsen met een 

uitkeringsovereenkomst en door ook nieuwe deelnemers onder het 

overgangsrecht te laten vallen. De “eerbiedigende werking” is nu beperkt tot 

uitvoerders voor wie de dubbele transitie niet geldt. Fondsen die niet invaren 

hebben ook geen dubbele transitie, maar daarbij geldt dat dit een keuze is die 

fondsen zelf maken. De beleidsmatige en ook de juridische onderbouwing 

wordt minder sterk als de maatregel ook beschikbaar komt voor 

pensioenfondsen die een uitkeringsovereenkomst met progressieve premies 

uitvoeren. Door ook nieuwe deelnemers te laten vallen onder het 

overgangsrecht neemt of de looptijd toe of zullen de arbeidskosten bij 

bepaalde werkgevers tijdelijk flink toenemen. Daarnaast geldt dat het 

vergroten van de reikwijdte de onbedoelde arbeidsmarkteffecten vergroten.  

 

5. Overige prioritaire thema’s 

Zoals in de aanleiding aangegeven ontvangt u middels deze nota beslispunten 

over een deel van de prioritaire thema’s. Aan de volgende onderwerpen wordt nog 

gewerkt: 

 Inflatierisico dekken in het nieuwe contract. Uit de consultatie is een sterke 

wens naar voren gekomen om het inflatierisico in het nieuwe contract te 
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kunnen dekken. Op dit moment wordt onderzocht of en zo ja op welke manier 

dat vormgegeven zou kunnen worden. 

 Uitvoering van premie-kapitaalovereenkomst en premie-

uitkeringsovereenkomst. Het Verbond van Verzekeraars heeft in de 

consultatie, en in het eerdere traject, de wens geuit om de premie-kapitaal en 

premie-uitkeringsovereenkomst samen te voegen onder WVP. Dat zou hen 

veel schelen in uitvoeringskosten omdat in dat geval een switch tussen de drie 

geen nieuwe overeenkomst zou betekenen. Deze optie brengt echter 

uitvoeringstechnische vraagstukken met zich mee, die niet simpel zijn op te 

lossen. Daarnaast zien hier een risico, omdat dit zou betekenen dat ook 

pensioenfondsen via deze WVP toegang hebben tot de premie-

uitkeringsovereenkomst, waarmee de huidige uitkeringsovereenkomst 

materieel vrijwel volledig in stand kan blijven. 

 Individueel bezwaarrecht. Ongeveer 500 – 600 van de reacties zien op het 

afschaffen van het individueel bezwaarrecht. Hoewel het afschaffen juridisch 

houdbaar is, is er maatschappelijk mogelijk (veel) weerstand. Dit kwam ook 

uitgebreid naar voren in het gesprek met de pensioenjuristen op 22 maart. Op 

dit moment zijn wij, samen met de Pensioenfederatie, de consequenties van 

de instandhouding van het individueel bezwaarrecht in kaart aan het brengen. 

Hierbij hebben we ook aandacht voor de juridische consequenties bij collectief 

bezwaarrecht (bijvoorbeeld bij rechtsgang van individuele deelnemers). Op die 

manier wordt het inzichtelijker om die analyse te vergelijken met het 

afschaffen van het individueel bezwaarrecht.  

 Premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid. We brengen in kaart wat 

de consequenties van het nieuwe stelsel zijn voor premievrije voortzetting bij 

arbeidsongeschiktheid.  

 Nadere onderbouwing afschaffing doorsneesystematiek. De onderbouwing van 

de afschaffing van de doorsneesystematiek is in het conceptwetsvoorstel niet 

voldoende. De nadere onderbouwing moet uiteindelijk juridisch houdbaar zijn 

voor o.a. gelijke behandeling principes.  

 Taakafbakening. Taakafbakening heeft meerdere raakvlakken, naast zzp-

experimenten, ook de eis van een financieel geheel en de uitvoering van 

vrijwillige regelingen. Op dit moment worden die laatste twee nader in kaart 

gebracht. 

 Transitie-ftk. De afgelopen periode zijn in opdracht van SZW door de 

Pensioenfederatie en door DNB verschillende berekeningen in kaart gebracht, 

zoals de kortingskansen bij de voorgestelde richtdekkingsgraad alsmede de 

kortingskansen en generatie-effecten bij lagere richtdekkingsgraden. Deze 

“fact-finding” zal binnenkort in stuurgroepverband worden besproken. Aan de 

hand daarvan kan worden besproken of het wenselijk is aanpassingen door te 

voeren aan het voorgestelde transitie-ftk. U wordt hier separaat over op de 

hoogte gehouden.  

 Zzp-experimenten. Recent is in de voormalige stuurgroep uitwerking 

pensioenakkoord gesproken over de zzp-experimenten. Er is afgesproken dat 

SZW de gedachten vanuit de bespreking meeneemt en verwerkt in een 

voorstel dat medio april wordt besproken. Daarbij wordt gezocht naar een 

voorstel dat ruimte biedt voor experimenten bij verplichtgestelde fondsen, 

zonder dat dat leidt tot bezwaren vanuit de mededinging en marktordening.  

 Nabestaandenpensioen. U bent hierover recent in een separate nota 

geïnformeerd. 
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1. Status nota 
Ter beslissing 

 
2. Aanleiding 
Eerder hebben wij enkele beslispunten naar aanleiding van de verwerking van de 
internetconsultatie wet toekomst pensioenen aan u voorgelegd. In deze nota volgt 

een volgende serie met beslispunten (rondom invaren en contract). Tevens is in 
deze nota de stand van zaken toegelicht op enkele thema’s die nog in bewerking 
zijn (waaronder nabestaandenpensioen en zzp-experimenten).  
 
Wij hebben de strekking van onderstaande beslispunten eerder met sociale 
partners besproken in een informeel overleg. Daarbij zijn vooralsnog bij geen van 
onderstaande beslispunten blokkades naar voren gekomen. Na bespreking met u, 

zijn wij voornemens om op 10 mei nogmaals informeel stil te staan bij deze 
voorstellen. Op 14 mei is er een stuurgroepbijeenkomst gepland waarin deze 
voorstellen op stuurgroepniveau kunnen worden besproken. Ook staat er op 31 

mei nog een (naar verwachting laatste) stuurgroepvergadering gepland. Indien 
gewenst kunnen daarna een bestuurlijk- en een bewindsliedenoverleg 
plaatsvinden. Wij streven ernaar het wetsvoorstel uiterlijk half juni uit te kunnen 

sturen voor de toetsen (DNB, AFM, Belastingdienst, College voor de Rechten van 
de Mens, Raad voor de Rechtspraak, aanvullende zienswijze ATR, AP).  
 
Deze nota is als volgt opgebouwd. Onder 3 vindt u vijf beslispunten. Deze zijn 
nader toegelicht onder punt 4. Onder punt 5 vindt u de stand van zaken op enkele 
nog openstaande thema’s. Tevens zijn er drie memo’s bijgevoegd met nadere 
informatie bij de drie invaaronderwerpen. 

 
3. Beslispunten 
A. Door een aantal partijen is in de consultatie voorgesteld om het bieden van 

inflatiebescherming in het nieuwe contract mogelijk te maken. Dit kan leiden 

tot welvaartswinst, maar brengt ook verschillende bezwaren met zich mee: 
beperkte markt beschikbaar (daardoor geen objectieve marktprijs), prijzen 
moeten daardoor (subjectief) worden vastgesteld, wat voer is voor politiek 

debat en herverdeling tussen persoonlijke vermogens kan veroorzaken en het 
komt de uitlegbaarheid van het contract niet ten goede. Het risico bestaat dat 
een aantal discussies die mede reden zijn om het huidige contract af te 
schaffen, via het bieden van ruimte voor inflatiebescherming het nieuwe 
stelsel weer binnensluipen. Onzes inziens lijken de voordelen niet op te wegen 
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gemeenschappelijke solidariteit) sterk voor invaren zonder individueel 
bezwaarrecht. Zij menen aanvullend dat de deelnemer mogelijk zijn keuze niet 

kan overzien en bezwaar zal maken terwijl hij daarmee op de lange termijn 
slechter af is in het oude stelsel.  

 We hebben onderzocht of een variant waarbij het individuele bezwaarrecht 
gehandhaafd blijft werkbaar is vanuit zowel uitvoerings- als 
deelnemersbelang. De deelnemer zal zich mogelijk wel gehoord voelen nu hij 
bezwaar kan maken. Deelnemers blijven dan achter in een pensioenfonds 

waar geen pensioenpremie meer binnenkomt en waar het pensioenfonds 
(daarom) defensiever zal gaan beleggen. Door achter te blijven in het oude 
stelsel zijn deelnemers op termijn financieel (veel) slechter af en dat achten 
wij niet uitlegbaar. Het individuele bezwaarrecht is niet in het belang van de 
deelnemers. De overheid is verantwoordelijk voor het pensioenstelsel en moet 
een dergelijk nadelig gevolg niet laten ontstaan.  

 Daarnaast zijn er voor wat betreft de besluitvorming binnen het voorgestelde 

standaardpad voor invaren bezwaren geuit tegen het hoorrecht voor 
verenigingen van gepensioneerden en slapers. Wij adviseren desalniettemin 
het hoorrecht te laten bestaan, omdat dit cao-partijen dwingt om de belangen 
van deze groepen serieus mee te wegen. Daarnaast lijkt het ons – gegeven de 
(vermeende) maatschappelijke onrust inzake het laten vervallen van het 
individueel bezwaarrecht niet wenselijk om voorgestelde versterking van de 
positie van gepensioneerden te laten vervallen. Evenwel moet voorkomen 

worden dat het hoorrecht als procedurele hindermacht kan worden ingezet. 
Geborgd moet zijn dat het aansluit bij het beoogde doel. We zullen dit ook 
nader met sociale partners bespreken. Daarnaast adviseren wij het 
standaardpad verder niet uit te breiden of aan te passen. 

 Deze motivering zullen we explicieter maken in de memorie van toelichting.  
 Een nadere onderbouwing is te vinden is het bijgevoegde memo. 

 
D. Invaren bij gesloten fondsen 
 Het wettelijk systeem bij waardeoverdrachten in het algemeen, dus niet alleen 

bij invaren in het kader van de transitie naar het nieuwe stelsel, gaat uit van 
een strikte bevoegdheidsverdeling tussen sociale partners/werkgever enerzijds 
en pensioenfonds anderzijds. De sociale partners/werkgever kunnen 
verzoeken om de pensioenaanspraken om te zetten naar een ander 

pensioencontract (invaren) en het pensioenfonds beoordeelt het verzoek en 

besluit vervolgens tot invaren. Zonder verzoek van sociale partners mag een 
pensioenfonds niet zelfstandig besluiten tot invaren.  

 Er zijn op dit moment circa 20 à 25 gesloten fondsen. Bij een deel van de 
gesloten fondsen is nog wel een werkgever betrokken, waarmee in principe de 
reguliere besluitvorming kan worden gevolgd en ook invaren mogelijk is. 

 Indien er geen werkgever meer betrokken is bij het fonds, kan er geen 

verzoek worden gedaan aan het pensioenfonds om een nieuwe 
pensioenregeling overeen te komen en in te varen. In zo’n geval achten wij 
het niet wenselijk om de wetgeving zo aan te passen dat dit wel mogelijk 
gemaakt zou kunnen worden. We zien hiervoor minimaal drie redenen: 

1. Gesloten fondsen geven als argument dat zij noodgedwongen achter 
moeten blijven in het oude pensioenstelsel. Hiervoor is reeds een 

alternatief. Gesloten fondsen kunnen voorafgaand aan de transitie 
liquideren en de verplichtingen elders onderbrengen, maar dan kan bij 
die liquidatie de pensioenregeling niet worden gewijzigd.  

2. Invaren zonder verzoek van de sociale partners/werkgever zou als 
ongewenst neveneffect kunnen hebben dat sociale 
partners/werkgevers zich eenvoudig kunnen onttrekken aan hun 
verplichtingen door geen verzoek tot invaren doen en te verwachten 

dat het pensioenfonds zelf deze besluiten gaat nemen. Sociale 
partners/werkgevers zijn dan geen verantwoording verschuldigd aan 
hun werknemers. 
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3. Het aantal gesloten fondsen waarbij geen werkgever meer betrokken 
is, is relatief beperkt.  

 Een nadere onderbouwing is te vinden is het bijgevoegde memo. 
 

E. Standaardpad invaren niet voor externe waardeoverdrachten 
 Als overheid willen we de omzetting, eenmalig, faciliteren (door onder meer 

afschaffen van individueel bezwaarrecht) omdat nagenoeg alle 
pensioenregelingen nu tegelijkertijd moeten worden omgezet. De activa 

binnen het pensioenfonds worden op dat moment verdeeld over de bij het 
pensioenfonds aangesloten werknemers, slapers en pensioengerechtigden. 

 Het standaard invaarpad faciliteert de omzetting van opgebouwd pensioen 
naar pensioenvermogen zonder dat de individuele deelnemer hier tegen 
bezwaar kan maken. Het invaren heeft betrekking op de bij het pensioenfonds 
aanwezige deelnemerspopulatie. De financiële positie van dat pensioenfonds 
bepaalt de hoogte van eventuele compensatie en de mate van herverdeling. 

 De stelselwijziging is niet ingegeven om een verschuiving in het landschap 
(marktaandeel) van pensioenuitvoerders te faciliteren. Het staat sociale 
partners vrij om de nieuwe pensioenregeling bij een andere 
pensioenuitvoerder onder te brengen via het geldende wettelijk kader, maar 
niet via het eenmalige standaardpad invaren. In dat geval geldt dat de 
individuele deelnemer moet instemmen. 
 Een nadere onderbouwing is te vinden is het bijgevoegde memo. 

 
5. Stand van zaken openstaande thema’s 

 
Bepaling risicohouding 
 In het wetsvoorstel is opgenomen dat fondsen de risicohouding van de 

deelnemers moeten vaststellen op basis van het risicopreferentieonderzoek. In 
de consultatiereacties zijn op dit punt met name twee soorten opmerkingen 
ontvangen. In de eerste plaats worden volgens sommige partijen in het 
wetsvoorstel te veel verschillende soorten termen door elkaar gebruikt, zoals 

risicoprofiel, risicobereidheid, risicotolerantie en risicodraagvlak. In de tweede 
plaats wordt het wenselijk geacht dat een fondsbestuur voldoende 
beleidsvrijheid moet krijgen bij het vaststellen van de risicohouding. 
Tegelijkertijd blijft het van belang om dit voldoende in te kaderen om 
aansluiting te houden tussen de risicohoudingen en de inrichting van het 

beleggingsbeleid en de toedelingsregels. 

 In reactie hierop hebben we het aantal begrippen dat in het wetsvoorstel 
wordt gehanteerd flink gereduceerd, wat de begrijpelijkheid en de 
leesbaarheid van de tekst ten goede komt. In de teksten wordt nu alleen nog 
gesproken van het risicopreferentieonderzoek en van risicohouding (bestaande 
uit welk risico “kunnen” en welk risico “willen” deelnemers dragen). Dit sluit 
overigens niet uit dat het in lagere regelgeving nodig kan zijn nog wel een 
aantal begrippen nader te definiëren.  

 Daarnaast zal nader worden toegelicht dat de risicopreferentieonderzoeken 
input zijn bij het vaststellen van de risicohouding, maar dat de risicohouding 
niet een-op-een hoeft te volgen uit deze onderzoeken. Met andere woorden: 
fondsbestuurders behouden, in overleg met fondsorganen, dus een zekere 
mate van beleidsvrijheid bij het bepalen van de risicohouding. 

 

Premie-uitkerings- en premie-kapitaalovereenkomst  

 Verzekeraars bieden op dit moment premieregelingen aan die deelnemers in 
de opbouwfase de mogelijkheid bieden om met het pensioenkapitaal een 
(uitgestelde) vaste pensioenuitkering aan te kopen. Hiermee combineren 
verzekeraars een verbeterde premieregeling met een premie-
uitkeringsovereenkomst. In deze overeenkomsten kunnen deelnemers flexibel 
kiezen of ze de pensioeninleg door laten beleggen of gebruiken voor een 

kapitaal of vaste uitkering vanaf pensioendatum. Het wetsvoorstel maakt dit 
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onmogelijk. Het biedt nog wel de mogelijkheid om een premie-
uitkeringsovereenkomst aan te bieden, maar niet meer in combinatie met een 

WVP-contract. 
 Het Verbond van Verzekeraars dringt in de internetconsultatie en in ons 

periodieke overleg over uitvoeringsaspecten aan op behoud van de 
mogelijkheid voor deelnemers om hun pensioenkapitaal ‘tussentijds’ (vóór de 
pensioendatum) om te zetten in een vaste, gegarandeerde pensioenuitkering. 
Zij zouden anders een aanzienlijk deel van de overeenkomsten moeten 

wijzigen.  
 Het Verbond verzoekt om de premie-kapitaal en premie-

uitkeringsovereenkomst onder te brengen onder de WVP. Deze optie zou ook 
pensioenfondsen toegang geven tot de premie-uitkeringsovereenkomst, 
waarmee de huidige uitkeringsovereenkomst materieel vrijwel volledig in 
stand kan blijven. Dit lijkt ons onwenselijk en is niet in lijn met de beoogde 
doelen van het wetsvoorstel.  

 Om verzekeraars op uitvoeringsvlak tegemoet te komen hebben wij hen het 
idee voorgelegd om – naast het nieuwe contract en de WVP – een derde 
pensioencontract wettelijk mogelijk te maken, dat alleen door verzekeraars 
kan worden uitgevoerd, op grond waarvan deelnemers – onder bepaalde 
voorwaarden – vanaf 10 jaar vóór pensioendatum een (uitgestelde) vaste 
pensioenuitkering kunnen inkopen. Onderdeel van dit idee is dat de ‘gewone’ 
premie-uitkeringsovereenkomst, waarbij de deelnemer bij iedere 

premiebetaling een vaste, uitgestelde pensioenuitkering verwerft, en de 
premie-kapitaalovereenkomst komen te vervallen. Het Verbond zal dit idee 
met zijn leden bespreken en ons over de uitkomst informeren. 

 
Stand van zaken nabestaandenpensioen 
 Over alle onderwerpen rondom het nabestaandenpensioen is de afgelopen 

weken veelvuldig overleg gevoerd met zowel pensioenuitvoerders als sociale 
partners, DNB en Netspar. In het regulier PO van 25 maart hebben we 
verschillende onderwerpen met u doorgenomen. Deze nota geeft een stand 
van zaken op deze sub-onderwerpen.  

 
Maatregelen om financiële risico’s bij life events te mitigeren 
 In de internetconsultatie zijn veel reacties gekomen op de uitvoerbaarheid van 

de voorstellen die we gedaan hebben om bij einde dienstverband de risico’s te 

verkleinen (verschillende uitloopdekkingen), en ook op de 
verantwoordelijkheid die we daarvoor van de deelnemer zelf vereisen.  

 Wij maken ons de meeste zorgen over de verantwoordelijkheid die we 
neerleggen bij de deelnemer, en de consequenties wanneer de deelnemer die 
verantwoordelijkheid niet neemt (bewust of onbewust). Dit is onderdeel van 
bespreking met sociale partners. Daarom zijn we een alternatief aan het 

onderzoeken waarbij het opgebouwde kapitaaldeel ook beschikbaar is voor de 
aankoop van een nabestaandenpensioen, wanneer de deelnemer voor de 
pensioendatum komt te overlijden. Deze constructie wordt toegepast bij de 
pensioenfondsen in de uitzendbranche (StiPP en Flexsecurity). Consequentie is 
dat hiermee een (beperkte) kapitaaldekking blijft bestaan. Dat is niet volledig 
in overeenstemming met het advies van de Star, dat pleit voor volledige 

risicodekking. 
 
Transitie van oud naar nieuw kader voor nabestaandenpensioen 

 Dit betreft één van de lastigste onderdelen uit het wetsvoorstel. We hebben 
hierover intensief contact gehad met pensioenuitvoerders en sociale partners. 
Op maandag 10 mei bespreken we in een gezamenlijk overleg met 
pensioenuitvoerders en sociale partners de (on)mogelijkheden voor de 

transitie.  
 
Uniformering partnerbegrip 
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1. Status nota 

Ter beslissing 

 

2. Aanleiding 

Op 10 juni jl. heeft overleg plaatsgevonden met de werkgroep zzp-experimenten 

(sector, vakbonden, zzp-organisaties) over het voorgestelde verruimde kader voor 

de experimenten n.a.v. de reacties op de internetconsultatie van de Wet toekomst 

pensioenen. De uitkomst van het overleg is dat pensioenfondsen geen 

experimenten zullen willen opzetten binnen het voorgestelde kader. Verbond van 

Verzekeraars zit ook in de werkgroep. Zij houden de mogelijkheid open dat 

verzekeraars en ppi’s wel een experiment opzetten. In deze nota lichten wij dit 

nader toe en stellen we de vervolgstappen voor.  

 

3. Beslispunten/advies/beslistermijn 

1. Bent u akkoord bent met het bijgestelde kader voor de experimenten? Op drie 

punten hebben we het kader verruimd ten opzichte van de consultatieversie, 

nl. manier van aansluiten, gegevensgebruik en fiscaliteit. Deze lichten we 

hieronder toe. Het voorgestelde kader wordt in de toelichting bij de wettekst 

vastgelegd en worden later bij amvb geregeld. 

2. Bent u akkoord bent met het doorzetten van de voorgenomen 

experimenteerwetgeving als onderdeel van het wetsvoorstel toekomst 

pensioenen zonder de openstaande wensen van partijen over te nemen? 

- Wij adviseren u de voorgenomen wetgeving toch door te zetten en mee te 

laten lopen in het wetsvoorstel toekomst pensioenen. 

- Als we dit niet doen, en de experimenteerwetgeving schrappen uit het 

wetsvoorstel toekomst pensioenen, worden andere onderdelen van het 

pensioenakkoord mogelijk opnieuw ter discussie gesteld. Dit willen we 

voorkomen. (De experimenten volgt niet direct uit het pensioenakkoord, 

maar het wordt wel als zodanig ervaren door de akkoordpartijen.) 

- Daarbij is het ook nog mogelijk dat partijen die nu zeggen niet te gaan 

experimenteren dat uiteindelijk alsnog gaan doen, als blijkt dat er echt niet 

meer ruimte is. Bovendien biedt het kader mogelijk wel ruimte voor andere 

pensioenfondsen. 

- Hieronder lichten we toe waarom we niet tegemoet kunnen komen aan de 

wensen van de pensioenfondsen. Deze wensen zijn niet verenigbaar met de 
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uitgangspunten van de tweede pijler (pensioenbestemming, solidariteit, 

taakafbakening). Dit zal ook duidelijk worden toegelicht in de MvT bij de 

experimenteerbepaling. Deze verantwoording zal dus ook met de Kamer 

worden gedeeld. 

 

Kernpunten 

Ad 1) toelichting op voorgestelde aanpassingen aan de experimenteerwetgeving. 

 

i. Aansluiten op initiatief zelfstandigen én op initiatief pensioenuitvoerder 
 We willen regelen dat naast vrijwillige aansluiting via een opt in (initiatief 

zelfstandige) ook ‘automatische aanschrijving’ door de pensioenuitvoerder 

mogelijk wordt (initiatief pensioenuitvoerder). 

 Bij automatisch aanschrijven kan het pensioenfonds degenen die als zelfstandige 

actief zijn binnen de werkingssfeer van het fonds en voorheen als werknemer 

aangesloten waren (slapers), actief een aanbieding doen om wederom pensioen 

te sparen bij het fonds. Hiervoor is een wettelijke grondslag nodig die regelt dat 

gegevens daarvoor benut kunnen worden (zie verder bij ii). 

 Om strijdigheid met onder meer het (Europees) mededingingsrecht te 

voorkomen wordt voorgesteld aan automatische aanschrijving voorwaarden te 

verbinden: altijd sectorbinding van zelfstandigen bij pensioenfonds; er is altijd 

een actieve handeling van de zelfstandige nodig (bv. eerste premiebetaling); 

zelfstandigen(organisaties) dienen betrokken te zijn bij de experimenten. 

 

ii. Gegevens 
 Voor experimenten met automatische aanschrijving is het nodig dat fondsen de 

contactgegevens van slapers kunnen benutten om hen aan te schrijven.  

 Onze inzet is om een wettelijke grondslag te maken voor dit gegevensgebruik 

(zonder zou gebruik van deze gegevens strijdig zijn met de AVG). Op dit 

moment wordt bezien of tot de vereiste onderbouwing gekomen kan worden. 

 

iii. Fiscaliteit 
 Onze inzet is om in samenwerking met Financiën te regelen dat de grondslag 

voor de fiscale facilitering van de premie-inleg het inkomen van het jaar t-1 

wordt, in plaats van t-3 zoals was voorgestel in de consultatieversie. (T-3 sluit 

aan bij hoe de omkeerregel nu geldt voor zelfstandigen die deelnemen aan een 

tweede pijler pensioenregeling.) 

 T-3 wordt door de pensioenfondsen onwenselijk geacht omdat door de corona-

lockdown veel ondernemers (substantieel) minder omzet hebben. Met het oog op 

de inwerkingtreding van de experimenteerwetgeving (2023) kunnen sommige 

zelfstandigen bij de start van de experimenten hierdoor beperkt pensioenpremie 

inleggen.  

Ad 2) Wensen waar wij niet aan tegemoet kunnen komen. 

De voorstellen die wij doen (zie hierboven) komen niet aan alle wensen van de 

pensioenfondsen tegemoet. Er zijn drie knelpunten waarvan pensioenfondsen 

zeggen dat die er nu voor zorgen dat zij niet gaan experimenteren. Deze punten 

lichten wij hieronder toe. 

 

i. Mogelijkheid om tot 1 jaar na premiebetaling, inleg op te nemen 

● Dit punt is eerder aan u voorgelegd in de nota van 29 oktober 2020. U bent 

toen akkoord gegaan met ons advies ‘tussentijdse opname’ niet mogelijk te 

maken. 

● Verschillende van de experimentvoorstellen vragen ruimte om tussentijdse 

opname van (een deel van) de premie-inleg mogelijk te maken. Dit vinden wij 
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beleidsmatig onwenselijk en juridisch is het op basis van de huidige wet- en 

regelgeving niet houdbaar: 

o Ons uitgangspunt is dat pensioen gespaard wordt voor de oudedag, zoals dat 

ook voor werknemers geldt. Tussentijdse afkoop is zeer beperkt mogelijk, om 

op deze wijze de oudedagsbestemming veilig te stellen. In pensioenakkoord 

is enkel afgesproken dit op pensioendatum mogelijk te maken voor een deel 

van het pensioen.  

o Juridisch is het voorstel niet houdbaar. Faciliteren van tussentijdse opname 

betekent dat pensioeninleg voor 1 jaar door het pensioenfonds wordt 

‘aangehouden’. In dat jaar is opname mogelijk. Daardoor heeft pensioen dus 

op het moment van inleg niet per se de pensioenbestemming. Zodra premie 

niet per definitie een pensioenverplichting heeft, kan het beheer hiervan niet 

gezien worden als een taak van een pensioenfonds.  

 Om zelfstandigen alsnog flexibiliteit te bieden, zal in amvb geregeld worden dat  

(a) de premie-inleg voor zelfstandigen op een ander niveau vast te stellen is 

dan die van werknemers; en (b) zelfstandigen de ruimte hebben om de hoogte 

van de premie-inleg meermaals per jaar te wijzigen. 

 

ii. Gegevens 

● Partijen hebben verzocht gegevens op het niveau van het BSN uit te wisselen 

tussen pensioenfondsen en Kamer van Koophandel, om zo gewezen deelnemers 

met aanspraken (‘slapers’) te identificeren die als zelfstandige actief zijn binnen 

de werkingssfeer van het pensioenfonds. 

● Dit punt is eerder aan u voorgelegd in de nota van 29 oktober 2020. U bent 

toen akkoord gegaan met ons advies uitwisseling op BSN-niveau niet mogelijk 

te maken. 

● Voor uitwisseling van het BSN tussen pensioenfondsen en Kamer van 

Koophandel is namelijk een wettelijke grondslag nodig. Een dragende 

motivering daarvoor kan onvoldoende worden aangetoond, onder andere omdat 

inzage in (o.a. NAW-) gegevens nu al mogelijk is waarmee dus hetzelfde doel 

kan worden gerealiseerd. 

 

iii. Fiscaliteit 

● Zoals hierboven is benoemd, is onze inzet om t-1 als grondslag te nemen en 

niet t-3.  

● Fondsen stellen zich op het standpunt dat het doorgeven van  

inkomensgegevens in zichzelf al een ‘drempel’ is voor zelfstandigen om deel te 

nemen. Zij vinden dit daarom ongewenst. 

● Zij stellen voor om voor de experimenten te werken met een forfaitair 

vrijgesteld bedrag, in plaats van premieruimte gerelateerd aan het 

gerealiseerde inkomen. 

● Naar oordeel van Financiën is een dergelijke forfait uitvoeringstechnisch niet te 

realiseren, en ook beleidsmatig onwenselijk.  

- Een forfait kan leiden tot ongelijke behandeling tussen zelfstandigen die 

deelnemen aan het experiment en andere zelfstandigen die ‘regulier’ 

pensioensparen in de tweede of derde pijler.  

- Een forfait kan leiden tot fiscale bovenmatigheid (al is de verwachting dat 

zelfstandigen niet snel te veel willen inleggen). 

- Pensioenopbouw zonder koppeling aan het inkomen staat haaks op hoe 

pensioenopbouw momenteel fiscaal wordt gefaciliteerd. Door te kiezen voor 

een forfait wordt in fiscale zin een extra pensioenpijler gecreëerd voor 

zelfstandigen, waarbij in het pensioenakkoord juist is afgesproken te streven 

naar een meer arbeidsvormneutraal pensioenkader. 
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1. Status nota 

Ter beslissing. 

 

2. Aanleiding 

In de voortgangsrapportage Uitwerking pensioenakkoord (d.d. 19 december 2019) 

heeft u toegezegd experimenten, waarin zelfstandigen kunnen deelnemen aan een 

pensioenregeling in de tweede pijler, te willen faciliteren door middel van 

experimenteerwetgeving. U reageerde hiermee op een verzoek uit de sector. Zes 

partijen hebben een verzoek tot een experiment ingediend: (1)  

; (2)  

; (3) ; (4) 

 (5)  en (6) 

 

 

3. Beslispunten/advies/beslistermijn 

● In een AMvB zullen, zoals gebruikelijk bij experimenteerwetgeving, de nadere 

kaders voor de experimenten worden opgenomen, zodra hiervoor een wettelijke 

grondslag is gecreëerd in de Pensioenwet (dat doen we door het mee te laten 

lopen in de wetgeving rondom herziening van het stelsel). Daarbij baseren we 

ons op de ingediende experimentvoorstellen, en hetgeen vanuit SZW zelf 

beleidsmatig en juridisch wenselijk wordt bevonden. Hierover zijn wij ook met 

de zes bovengenoemde partijen en twee zelfstandigenorganisaties (FNV 

Zelfstandigen en zzp-Nederland) in overleg. Op basis van de definitieve 

experimenteerwetgeving en de AMvB zal inzichtelijk worden aan welke 

voorwaarden de experimenten moeten voldoen. Het is aan de partijen zelf om 

te beslissen of zij binnen deze voorwaarden willen experimenteren. De nog uit 

te werken AMvB zal u t.z.t. voorgelegd worden. 

● In deze nota treft u een aantal beslispunten aan die op korte termijn ook met 

de Pensioenfederatie, het Verbond van Verzekeraars en de pensioenuitvoerders 

die een voorstel voor een experiment hebben ingediend, worden besproken. 

● Op dinsdag 3 november vindt er een overleg plaats met deze partijen. Met het 

oog daarop verzoeken wij u uiterlijk maandag 2 november te reageren op deze 

nota. Wij nemen uw reactie mee in dat overleg. 
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4. Uitwerking beslispunten 

 

1. Bent u het ermee eens dat de experimenteerwetgeving een beoogde 

inwerkingtredingsdatum heeft van 1 januari 2022? 

- Het creëren van de wettelijke grondslag in de Pensioenwet voor het toestaan 

van experimenten in de tweede pijler is onderdeel van het grote 

wetgevingstraject inzake de uitwerking van het pensioenakkoord. De 

experimenteerwetgeving volgt daarmee qua proces ook dat 

wetgevingstraject. Dit betekent dat de experimenteerwetgeving op zijn 

vroegst een inwerkingtredingsdatum heeft van 1 januari 2022.  

- De beoogde duur van de experimentwetgeving is vier jaar. Met de betrokken 

partijen wordt nog besproken of dit voldoende tijd is. Mogelijk wordt dit nog 

met maximaal een jaar verlengd. 

- Een eventuele latere inwerkingtredingsdatum is mogelijk. Vanwege het 

samenvallen van de transitieperiode naar het nieuwe pensioenstelsel (2022-

2026) en de experimenteerperiode kan dit wenselijk zijn. 

- Echter, hebben de betrokken partijen de wens uitgesproken om op afzienbare 

termijn te starten met de experimenten. 

- Wij adviseren u daarom in te zetten op een beoogde inwerkingtredingsdatum 

voor de experimentwetgeving van 1 januari 2022. De betrokken partijen 

vragen hier zelf om.  

 

2. Bent u ermee akkoord dat de experimenteerwetgeving alleen betrekking heeft 

op de tweede pijler? 

- In de voortgangsrapportage is gesproken over de aansluiting van 

zelfstandigen in de tweede pijler. Het Verbond van Verzekeraars heeft 

aangegeven dat zij ook willen experimenteren in de derde pijler. Het gaat hen 

vooral om de wijze waarop de jaarruimte voor fiscaal gefaciliteerd sparen 

vastgesteld wordt te vereenvoudigen. 

- Betrokken ambtenaren van het ministerie van Financiën hebben aangegeven 

dat experimenteren in de derde pijler vraagt om aanpassing of uitzondering 

op de fiscale wetgeving. Vanuit het ministerie van Financiën is op ambtelijk 

niveau aangegeven dat dit niet mogelijk is. 

- Wij kunnen hun lijn volgen en vinden experimenten in de derde pijler 

bovendien van weinig toegevoegde waarde. 

- Zelfstandigen hebben reeds de mogelijkheid om een individueel 

pensioenproduct af te sluiten in de derde pijler. Hier wordt maar beperkt 

gebruik van gemaakt door zelfstandigen. 

- Door via de genoemde experimenteerwetgeving vrijwillige aansluiting in de 

tweede pijler mogelijk te maken krijgen zelfstandigen een extra mogelijkheid 

erbij. Tevens biedt dit zelfstandigen de mogelijkheid om van de voordelen 

van solidariteit en collectiviteit mee te profiteren. Ook kan het voor 

zelfstandigen die deels in loondienst en deels als zelfstandige werkzaam zijn 

voordelig zijn om pensioen bij dezelfde pensioenuitvoerder op te bouwen. 

- Wij adviseren u de experimenteerwetgeving te richten op de vrijwillige 

aansluiting in de tweede pijler, omdat zelfstandigen reeds gebruik kunnen 

maken van de derde pijler en in de tweede pijler de toegang nu voor 

zelfstandigen zeer beperkt is, dat terwijl de tweede pijler juist voordelen met 

zich brengt. 
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3. Bent u ermee akkoord dat voor de zelfstandigen die in het kader van de 

experimenten pensioen gaan sparen, het beginsel ‘geen premie, geen recht’ 

moet gelden? 

- Naar huidig recht geldt nu veelal het beginsel ‘geen premie, wel recht’ in de 

situatie waarin de pensioenregeling is ondergebracht bij een pensioenfonds. 

- Het principe van ‘geen premie, geen recht’ voor experimentdeelnemers is 

verdedigbaar, omdat er bij deze experimenten sprake is van vrijwilligheid. 

Daarnaast geldt dat in tegenstelling tot werknemers voor wie de 

premiebetaling via de werkgever verloopt, zelfstandigen zelf verantwoordelijk 

zijn voor de premiebetaling. Het is onwenselijk dat als een zelfstandige 

ervoor kiest geen premie te betalen, hij/zij wel pensioenaanspraken zou 

opbouwen.  

- Ook voor deelnemers die gebruikmaken van de mogelijkheid van vrijwillige 

voortzetting, hanteren pensioenfondsen in de praktijk al het uitgangspunt 

‘geen premie, geen recht’.  

- Wij adviseren u daarom om voor de experimentdeelnemers het beginsel van 

‘geen premie, geen recht’ te laten gelden. 

 

4. Bent u ermee akkoord dat zelfstandigen die in het kader van de experimenten 

pensioen sparen, dit fiscaal gefaciliteerd kunnen doen? 

- Werknemers kunnen fiscaal gefaciliteerd pensioensparen. Ook voor 

zelfstandigen die deelnemen aan een experiment wordt het mogelijk gemaakt 

om fiscaal gefaciliteerd pensioen te sparen. 

- Verschillende betrokken partijen vragen daarnaast om een andere fiscale 

behandeling van de premie-inleg door experimentdeelnemers. Zij verzoeken 

af te stappen van het principe van individuele toetsing op de jaarruimte t.b.v. 

het fiscaal maximum dat gefaciliteerd gespaard kan worden. Zij vragen op 

voorhand een garantie dat een bepaalde premie-inleg altijd fiscaal 

gefaciliteerd is, onafhankelijk van het pensioengevend inkomen. Zij denken 

namelijk dat wanneer zelfstandigen hun inkomensgegevens moeten 

doorgeven, dan wel hun pensioengevend loon moeten berekenen, dit een 

drempel is om pensioen te sparen. 

- Een dergelijk voorstel vraagt om aanpassing van de Wet inkomensbelasting 

2001 en een uitzonderingspositie voor experimentdeelnemers. Vanuit het 

ministerie van Financiën is op ambtelijk niveau aangegeven dat dit niet 

mogelijk is. Bovendien achten wij dit niet wenselijk. Een van de doelen van 

de experimenten is immers de verschillen te verkleinen ten aanzien van 

pensioensparen voor werknemers en zelfstandigen. Een dergelijke 

uitzonderingspositie draagt hier niet aan bij. 

- Daarom adviseren wij u fiscaal gefaciliteerd pensioensparen door 

zelfstandigen mogelijk te maken. Ook adviseren wij u om geen andere fiscale 

behandeling van de premie-inleg door experimentdeelnemers mogelijk te 

maken 

 

5. Bent u akkoord dat er vooralsnog geen wettelijke grondslag wordt gecreëerd 

voor de gegevensuitwisseling op basis van het BSN tussen 

pensioenuitvoerders en KvK? 

- De Pensioenfederatie heeft aangegeven dat voor een van de experimenten 

gegevensuitwisseling op basis van het BSN met de KvK noodzakelijk is.  

- Voor gegevensuitwisseling op basis van het BSN is een wettelijke grondslag 

nodig, hetgeen een proportionaliteits- en noodzakelijkheidstoets vergt. Uit de 

ervaringen bij BPF Schilders, waar zelfstandigen onder de verplichtstelling 

vallen, is te leren dat de gegevensuitwisseling op basis van een BSN niet 
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noodzakelijk is voor de aansluiting van zelfstandigen bij een 

pensioenregeling. 

- Gelet op de ervaringen die BPF Schilders heeft met de gegevensuitwisseling 

met de KvK lijkt een wettelijke grondslag op dit moment niet aan het 

noodzakelijkheids- en proportionaliteitsvereisten te kunnen voldoen. Er vindt 

momenteel nog overleg plaats met de betrokken partijen om hier verder over 

door te praten en te onderzoeken welke mogelijke alternatieven aanwezig 

zijn. 

- Wij adviseren u vooralsnog geen wettelijke grondslag voor 

gegevensuitwisseling op basis van een BSN te creëren, omdat op dit moment 

niet aan het noodzakelijkheids- en proportionaliteitsvereiste kan worden 

voldaan. Als uit het overleg met de betrokken partijen blijkt dat met een 

aanvullende onderbouwing wel aan de noodzakelijkheids- en 

proportionaliteitsvereisten kan worden voldaan, kan opnieuw overwogen 

worden een wettelijke grondslag voor gegevensuitwisseling te creëren. Wij 

zullen u dit dan voorleggen. 

 

6. Bent u akkoord dat voor het nabestaandenpensioen geen gebruik wordt 

gemaakt van hetgeen is opgebouwd voor het ouderdomspensioen? 

- Eén van de experimenten stelt een regeling voor waarin de volledige inleg 

van de zelfstandige gebruikt kan worden voor opbouw van een kapitaal ten 

behoeve van een ouderdomspensioen. Bij overlijden van de zelfstandige 

wordt van het opgebouwde kapitaal voor ouderdomspensioen een 

nabestaandenpensioen aangekocht. 

- Er zitten verschillen tussen verzekeraars en pensioenfondsen ten aanzien van 

de aankoop van nabestaandenpensioen. Bij verzekeraars wordt bij overlijden 

van de deelnemer veelal een deel van het opgebouwde kapitaal voor 

ouderdomspensioen gebruikt voor de aankoop van het 

nabestaandenpensioen. Bij pensioenfondsen ligt een dergelijke systematiek 

niet voor de hand, omdat in geval van een pensioenfonds het opgebouwde 

kapitaal naar het collectief vloeit op het moment dat een deelnemer overlijdt. 

Indien het opgebouwde kapitaal voor ouderdomspensioen wordt gebruikt 

voor de aankoop van een nabestaandenpensioen, wordt de solidariteit 

aangetast. Bij pensioenfondsen wordt het nabestaandenpensioen, indien de 

pensioenregeling daarin voorziet, gefinancierd door middel van een 

premieopslag.  

- Daarnaast lijkt het in verband met het principe van één financieel geheel niet 

redelijk dat bij overlijden van een werknemer het opgebouwde kapitaal ten 

behoeve van het ouderdomspensioen vervalt aan het collectief en bij een 

zelfstandige het opgebouwde kapitaal wordt gebruikt als financieringsbron 

voor een nabestaandenpensioen. Daarmee wordt door zelfstandigen wel 

geprofiteerd van het collectief, maar dragen zij minder bij aan het collectief 

dan werknemers. 

- Wij adviseren u om het voor pensioenfondsen niet mogelijk te maken dat zij 

bij overlijden van een deelnemende zelfstandige het opgebouwde kapitaal 

kunnen gebruiken voor de aankoop van een nabestaandenpensioen, vanwege 

de kernwaarden van een pensioenfonds; solidariteit en collectiviteit.  
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7. Bent u akkoord dat in geval het experiment een succes is om de 

experimenteerwetgeving om te zetten in structurele wetgeving en als het 

experiment geen succes is om vrijwillige voortzetting en afkoop mogelijk te 

maken? 

- Voorafgaande aan de experimenten dient in de regelgeving te worden 

bepaald hoe wordt omgegaan met de opgebouwde aanspraken na afloop van 

het experiment. Zowel voor de situatie waarin de experimenten een succes 

zijn en het politiek en beleidsmatig wenselijk wordt geacht om aansluiting 

van zelfstandigen structureel mogelijk te maken, als voor de situatie waarin 

de experimenten geen succes zijn en niet wordt besloten tot structurele 

invoering. 

- In de wetgeving wordt een evaluatiebepaling opgenomen. Idee is dat uiterlijk 

zes maanden voor het einde van de werkingsduur van de experimenteer-

AMvB een evaluatie naar de Tweede Kamer en Eerste Kamer wordt gestuurd. 

- Indien uit de evaluatie blijkt dat de experimenteerwetgeving een succes is, 

dan kan worden besloten om de wetgeving om te zetten in structurele 

wetgeving (al dan niet in aangepaste vorm). De pensioenregelingen voor 

zelfstandigen kunnen dan (onder voorwaarden) doorlopen, waardoor er geen 

‘gat’ ontstaat voor de deelnemende zelfstandigen.  

- Indien de experimenten geen succes blijken te zijn dan zou vrijwillige 

voortzetting voor deelnemende zelfstandigen wenselijk kunnen zijn. 

- Ook is het voorstelbaar dat de opgebouwde aanspraak – met instemming van 

de deelnemende zelfstandige – afgekocht kan worden aan het einde van het 

experiment. Gezien de korte duur (vier jaar) van het experiment is de 

verwachting dat het om kleine pensioenen gaat. Een afkoopmogelijkheid 

voorkomt dat in de pensioenadministratie veel kleine pensioenen komen te 

staan. 

- Wij adviseren om bij succes te bezien de experimenteerwetgeving om te 

zetten in structurele wetgeving. Als daartoe te zijner tijd wordt besloten 

ontstaat er geen ‘pensioengat’. Daarnaast adviseren wij om bij geen succes, 

op basis van de hiervoor omschreven redenen, vrijwillige voortzetting en 

afkoop mogelijk te maken.  

 

8. Bent u het er mee eens om “tussentijdse opname” niet mogelijk te maken? 

- Verschillende van de experimentvoorstellen vragen ruimte om tussentijdse 

opname van (een deel van) de premie-inleg mogelijk te maken. Dit omdat 

zelfstandigen anders niet geneigd zijn geld opzij te zetten voor pensioen, 

omdat zij in het geval van bedrijfscalamiteiten over hun ‘gespaarde geld’ 

willen kunnen beschikken. 

- Ons uitgangspunt is dat de mogelijkheid van tussentijdse opname ingaat 

tegen de ‘beschermingsgedachte’, welke juist bij andere keuzemogelijkheden 

(bv. afkoopregelingen en bedrag ineens) wordt geborgd. Het uitgangspunt 

voor de experimenten is dat zodra de premie-inleg is omgezet in een 

pensioenaanspraak het niet meer mogelijk is om de inleg op te nemen. 

Anders betreft het een vorm van afkoop die op basis van de wetgeving niet is 

toegestaan. 

- Een van de experimentvoorstellen vraagt ruimte om inleg een jaar aan te 

houden, voordat er pensioen voor wordt ingekocht. In hun voorstel kan in 

deze periode een onttrekking worden gedaan. 

- Ons voorstel is om ook deze vorm van tussentijdse opname niet mogelijk te 

maken. Onze belangrijkste reden is dat een dergelijke mogelijkheid in onze 

ogen van weinig toegevoegde waarde is.  
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- Ons voorstel is namelijk pensioenfondsen de ruimte te bieden om (a) de 

premie-inleg door zelfstandigen op een ander niveau vast te stellen dan de 

premie-inleg door werknemers; en (b) zelfstandigen de ruimte te laten om de 

hoogte van de premie-inleg meermaals per jaar te wijzigen. Beide zijn 

expliciete wensen van de betrokken partijen. 

- Hiermee bieden we dus al veel flexibiliteit in de opbouw. 

- Bovendien roept een dergelijk voorstel voor tussentijdse opname veel vragen 

op. Belangrijke vraag is nog of het wel een toegestane taak van 

pensioenuitvoerders is om pensioenpremie aan te houden voor een bepaalde 

periode en de inleg pas na verstrijken van die periode de 

pensioenbestemming te geven. Feitelijk beheren zij dan immers als zijnde 

een bank een geldbedrag dat niet de pensioenbestemming heeft en waar een 

deelnemer vrij over kan beschikken. Het is de vraag hoe dit zich verhoudt tot 

de taakafbakening, oftewel het voorschrift dat een pensioenfonds ‘slechts 

activiteiten in verband met pensioen verricht en werkzaamheden die daarmee 

verband houden’. De taakafbakening volgt o.a. uit de IORP-richtlijn. 

Daarnaast roept dit de vraag op welke regels van toepassing zijn voordat het 

geld is omgezet in pensioenaanspraken. 

- Het bovengenoemde voorstel voor tussentijdse opname is ook met DNB 

besproken. Zij hebben dezelfde bedenkingen. 

- Wij adviseren u daarom tussentijdse opname niet mogelijk te maken. Wij 

adviseren u de flexibiliteit in de premie-inleg door zelfstandigen wel mogelijk 

te maken. 
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1. Status nota 
Ter informatie en besluitvorming.  

 
2. Aanleiding 
Aanstaande maandag van 11.00 tot 12.00 uur spreken we met u en DG Werk over 
de voortgang van de uitwerking pensioenakkoord in wetgeving. Deze nota 

informeert u enerzijds over de voortgang op verschillende onderdelen. Anderzijds 
willen we in deze nota enkele specifieke beslispunten aan u voorleggen. 
Tevens is er maandagmiddag een brainstorm met vertegenwoordigers van jong en 
oud, waarvoor u een aparte nota ontvangt. Het overleg op maandagmorgen kan 
ook gebruikt worden om de brainstorm voor te bespreken. In deze nota nemen wij 
u mee met de volgende onderwerpen: 
 Planning 

 Belangrijkste inhoudelijke discussiepunten 
 Rol VCP 
 

NB: volgende week is er waarschijnlijk ook een overleg met de 
pensioenwoordvoerders. We kunnen in de bespreking maandag bezien wat daar 
aan (aanvullende) voorbereiding voor nodig is met betrekking tot de tweede pijler. 

NB2: donderdag 12 november staat er nog een volgende bijpraat met PB/WBJA 
over de voortgang van de wetgeving.   
 
3. Beslispunten en vragen 
 Wij stellen voor om de planning tot internetconsultatie aan te passen, zie de 

toelichting onder punt 4. Stemt u in met de bijgestelde planning? Dit betekent 
onder meer dat uiterlijk 13 november de invulling van het transitie-ftk 

duidelijk moet zijn, zodat wetgevingsteksten kunnen worden opgesteld.   
 Er is een voorstel uitgewerkt ter vervanging van het individueel bezwaarrecht 

bij invaren voor deze specifieke transitie. Stemt u in met de voorgestelde 
invulling van het alternatief voor het individueel bezwaarrecht bij invaren? 

 Stemt u in met de voorgestelde namen voor de pensioencontracten: de 
solidaire premieregeling (in plaats van het nieuwe contract) en de flexibele 
premieregeling (in plaats van de WVP)? 

 De transitiecommissie krijgt een rol in de arbeidsvoorwaardelijke fase. Sociale 
partners kunnen gebruik maken van de transitiecommissie, als het ze niet lukt 
om tijdig met elkaar afspraken te maken. Het is belangrijk dat deze commissie 
onafhankelijk en deskundig is. Stemt u ermee in dat er geen 
belangbehartigers zitting nemen in de transitiecommissie, zoals 
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(vertegenwoordigers van) gepensioneerden? Uiteraard kan in de profielschets 
wel worden gesteld dat de commissie ook rekening moet houden met 

generationele aspecten. 
 Conform de hoofdlijnennotitie wordt mogelijk gemaakt dat een deel van het 

vermogen kan worden ingezet voor compensatie en/of voor initiële vulling van 
de solidariteitsreserve. Stemt u ermee in dat er voor deze specifieke 
doeleinden nadere voorwaarden worden opgenomen in de 
omzettingsmethoden vba en standaardmethode? 

 In de hoofdlijnennotitie is afgesproken dat de evenwichtigheid van de transitie 
in elk geval wordt weergegeven met behulp van netto profijt. Met additionele 
middelen kan de evenwichtigheid nader toegelicht worden. Vanuit de 
pensioensector, en ook wetenschap, komt steeds meer druk op de maatstaf 
netto profijt. Stemt u ermee is dat we blijven vasthouden aan hetgeen is 
afgesproken in de hoofdlijnennotitie? 

 Nabestaandenpensioen: stemt u ermee in om bij het begrip “pensioengevend 

salaris” dat dient als grondslag voor het te verzekeren partnerpensioen 
rekening te houden met de fiscale aftopping op +/- € 110.000? (NB: VCP was 
in de veronderstelling dat dit het volledige, niet afgetopte, salaris betrof. De 
overige partijen binnen de Stichting gingen er wel vanuit dat er rekening zou 
worden gehouden met de fiscale aftopping op +/- € 110.000). 

 Bent u akkoord om de zzp-experimenten (bieden experimenteerruimte) mee 
te laten lopen in het wetsvoorstel? Consequentie daarvan is dat de eerder 

gecommuniceerde beoogde inwerkingtreding van 1/7/2021 niet meer haalbaar 
is, maar op zijn vroegst 1/1/2022 wordt (NB: ook als separaat wetsvoorstel 
lijkt 1/7/2021 overigens niet meer realistisch).  
 

4. Toelichting 
 

Planning 
 Politiek is het wenselijk om voor de verkiezingen (en de formatie) de 

consultatiefase te hebben afgerond. Daarom zou de internetconsultatie van 
het integrale wetsvoorstel bij voorkeur voor kerst moeten worden 
opengesteld.  

 Eerder gingen we uit van een planning waarop we op 27 november in 
internetconsultatie zouden gaan en op vrijdag 6 november een integrale versie 

zouden delen met de stuurgroep ter bespreking (CNV, FNV, VNO-MKB-LTO, 

AFM, DNB, PF & Verbond).  
 Deze planning is niet langer haalbaar. Op bepaalde thema’s wordt nog 

gewerkt aan beleidsmatige uitwerking, waarop wetgeving nog moet volgen. 
Dit geldt in het bijzonder voor het onderwerp transitie-ftk. Ook is van belang 
dat er voldoende tijd is voor een integrale toets van het wetsvoorstel als alle 
deelthema’s zijn uitgewerkt. 

 Wij stellen daarom de volgende planning voor: 
o Vrijdag 27 november integrale wetsvoorstel naar sociale partners 

die met akkoord hebben ingestemd, toezichthouders en adviseurs.  
o Maandag 7 december bespreking in stuurgroep (vz DG Werk), 

indien nodig later in die week nog een bestuurlijk overleg op 
voorzittersniveau/minister. 

o Vrijdag 18 december wetsvoorstel in internetconsultatie. 
 Het lijkt ons verstandig om half november ook een stuurgroepoverleg in te 

plannen om alvast te spreken over de uitwerking op enkele belangrijke 

thema’s. Dit om te voorkomen dat sociale partners onrustig worden en ook om 
alle discussie aan het einde te krijgen.  

 NB: er is nu vrijwel wekelijks informeel overleg met sopa’s over de voortgang, 
waarbij ook concept MvT-teksten worden gedeeld. Die gesprekken geven het 

beeld dat de uitwerking in goede harmonie verloopt. Onderstaande blokje gaat 
in de belangrijkste discussiepunten die wij nu op het netvlies hebben. Het is 
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gehoord of schriftelijk inbreng te kunnen geven over het transitieplan. 
Idem voor een vereniging van gewezen deelnemers. In het 

transitieplan staan alle keuzes en overwegingen die ten grondslag 
liggen aan de nieuwe pensioenregeling. Het “hoorrecht” is niet 
bindend. 

o Verantwoordingsorganen krijgen een wettelijk adviesrecht en 
belanghebbendenorganen een wettelijk goedkeuringsrecht op het 
voorgenomen besluit om in te varen. 

o De positie van het VO wordt versterkt, door mogelijk te maken dat 
elke geleding in het VO (werknemers, werkgevers, gepensioneerden) 
bezwaar kan maken bij de Ondernemingskamer, ongeacht de 
procentuele omvang van die geleding in het VO.  

 Het is hierbij zoeken naar een evenwicht tussen voldoende versterkte 
bevoegdheden (waardoor de regulering van eigendomsrechten beter te 
rechtvaardigen is) en de uitvoerbaarheid. Werkgevers hebben moeite met het 

“hoorrecht” in de arbeidsvoorwaardelijke fase, werknemers zien in dat positie 
van gepensioneerden voldoende stevig moet zijn om te voorkomen dat je op 
voorhand te veel weerstand creëert.  

 Sociale partners hebben ook nog wat moeite dat een minderheid, een geleding 
van een medezeggenschapsorgaan, naar de Ondernemingskamer zou kunnen 
stappen. Een variant zou nog kunnen zijn om het intern toezicht van een 
pensioenfonds een ex-ante toetsrol te geven richting fondsbestuur. Een Raad 

van Toezicht heeft nu ook al bepaalde goedkeuringsrechten, zoals bij een 
collectieve waardeoverdracht. 
 

 Transitiecommissie: Dit is uitgewerkt conform de afspraken. De afgelopen 
maanden is onderzocht hoe de positie van de transitiecommissie zou kunnen 
worden verstevigd, met als doel om ervoor te zorgen dat de transitie op tijd 

werd afgerond. Hiertoe is bezien of het mogelijk is om sociale partners te 
verplichten om na een bepaalde periode naar de transitiecommissie te gaan. 
Dit staat echter op gespannen voet met de contractsvrijheid en de figuur van 
bindend advies, die gebaseerd is op een overeenkomst tussen partijen. 
Daarom houden we nu vast aan de twee taken zoals afgesproken in de HLN: 
bemiddeling en bindend advies, in beide gevallen alleen op verzoek van beide 
partijen.  

 Vanuit ouderen wordt gepleit om een vertegenwoordiger namens 

gepensioneerden te laten participeren in de commissie. Dit staat haaks op de 
insteek van een onafhankelijke en deskundige commissie die om bemiddeling 
of bindend advies kan worden gevraagd als sociale partners er samen niet uit 
komen. Voor sociale partners zelf is geen plek voorzien in de commissie, enkel 
dat zij gezamenlijk leden voordragen aan de minister. Het is dus niet logisch 
en wenselijk om gepensioneerden wél een vertegenwoordiger te geven. 

 Wel kunnen sociale partners bij de voordracht uiteraard rekening houden met 
de positie van gepensioneerden. Ook zou bijvoorbeeld in de vastgelegde 
profielschets/competentiematrix voor de commissie kunnen worden 
opgenomen dat er voldoende aandacht is voor de generationele aspecten.  
 

 Eerbiedigende werking premieregelingen met progressieve premies: Er is met 

FIN overeenstemming over het fiscale kader voor dit overgangsrecht. Er zal 
een fiscale staffel worden opgenomen met dezelfde uitgangspunten die gelden 
voor de vlakke premiegrens. Dit lijkt een werkbare oplossing. Daarnaast wordt 

voorgesteld om voor de bestaande verzekerde uitkeringsovereenkomsten met 
progressieve premies bij verzekeraars een uitzondering te maken. Zij hebben 
tot 2026 de tijd om te worden omgezet naar een premieregeling en kunnen 
dan ook nog onder het overgangsrecht vallen. Hier is voor gekozen omdat bij 

deze regelingen ook de dubbele transitie niet werkt en omdat er heel veel druk 
komt op de uitvoering als deze regelingen allemaal voor 2022 omgezet zouden 
moeten worden. 
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 Evenwichtigheid: Om de evenwichtigheid van de gehele transitie te beoordelen 

dient te worden gekeken naar in elk geval netto profijt. De evenwichtigheid 
mag bovendien met additionele informatie nader toegelicht worden. Dit is het 
compromis dat DNB en de Pensioenfederatie namens de sector ten behoeve 
van de HLN hebben gesloten. Vanuit sociale partners is hier de laatste tijd 
weinig discussie over, maar het veld en ook vanuit de Netsparhoek is men 
kritisch op het belang dat wordt gehecht aan netto profijt. Ons voorstel is om 

in ieder geval voor de consultatiewetgeving vast te houden aan de gemaakte 
afspraken en een eventuele discussie hierover tijdens de consultatiefase af te 
wachten. Nb: DNB houdt vooralsnog sterk vast aan netto-profijt. In transitie-
ftk heeft dit ook rol. Afwijken van netto-profijt kan ook implicaties hebben 
voor het transitie-ftk. 
 

 Nabestaandenpensioen: Het advies van de Stichting is grotendeels 

overgenomen in wetgeving. Het uitgangspunt wordt: partnerpensioen voor 
pensioendatum wordt op risicobasis verzekerd, na pensioendatum op 
kapitaalbasis. Daarnaast worden enkele uitgangspunten bij einde 
dienstverband gecreëerd, om risico’s daar te verminderen. 

o In de onderhandelingen was discussie met VCP over het begrip 
‘pensioengevend loon’, dat dient als grondslag voor het te verzekeren 
partnerpensioen. VCP was in de veronderstelling dat dit het volledige, 

niet afgetopte, salaris betrof. De overige partijen binnen de Stichting 
bedoelden echter als grondslag het pensioengevend salaris zonder 
rekening te houden met een franchise, maar wel met de fiscale 
aftopping op +/- € 110.000. Om de discussie destijds niet te laten 
escaleren, heeft de Star dit bij het eigen advies in het midden gelaten.  
Beleidsmatig hebben we ervoor gekozen om wel rekening te houden 

met de fiscale aftopping, daarboven is het mogelijk een netto product 
voor partnerpensioen overeen te komen. 

o De wijzigingen rondom nabestaandenpensioen lopen mee in het 
integrale wetsvoorstel. Dat betekent dat ernaar wordt gestreefd het 
wettelijk kader op 1-1-2022 in werking te laten treden. Zowel sociale 
partners als de pensioensector heeft aangegeven het niet wenselijk te 
achten twee transities in een korte tijd te moeten doen. Daarom wordt 

vastgelegd dat sociale partners op een zelfgekozen moment in de 

transitieperiode kunnen overstappen naar het nieuwe stelsel voor 
nabestaandenpensioen. Dat zal in veel gevallen samenvallen met het 
overstappen naar een nieuw pensioencontract. De standaardisering 
van het nabestaandenpensioen is dan afgerond op 1-1-2026, het 
moment waarop alle pensioenregelingen verplicht moeten voldoen aan 
het nieuwe wettelijke kader. 

o Hoe moet worden omgegaan met de reeds opgebouwde NP-
aanspraken in de overgang naar het nieuwe stelsel voor 
nabestaandenpensioen is nog een punt dat de komende 2 weken 
nader uitgewerkt moet worden. 

o Ook het wezenpensioen wordt nader uitgewerkt in het wetsvoorstel, 
hierbij worden veelal dezelfde uitgangspunten gehanteerd als voor het 

partnerpensioen.  
o De uniformering van het partnerbegrip wordt ook in dit wetsvoorstel 

meegenomen. 

o Afwijking van het advies zal zijn op een beperking in de tijd van de 
uitruil van OP-kapitaal in de risicodekking voor nabestaandenpensioen. 
De reden is dat je zonder beperking tot in de eeuwigheid een oud 
deelnemer bij je fonds houdt. Bij vrijwillige voortzetting is om die 

reden ‘de binding met het fonds’ ook beperkt tot 3 jaar. Daarnaast 
zullen we de vrijwillige voortzetting niet mogelijk maken alleen voor 
het voorzetten van de risicodekking voor overlijden voor 
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pensioendatum. Vrijwillige voortzetting blijft wel mogelijk in de 
reguliere vorm, dus voortzetten van de gehele pensioenregeling. 

o U ontvangt begin volgende week (voor het gesprek met de 
woordvoerders) nog een separate nota over het 
nabestaandenpensioen.  

 
 Zzp-experimenten: Deze lopen mee in het wetsvoorstel (er wordt een 

experimenteerbepaling opgenomen). Consequentie van deze keuze is dat de 

eerder afgesproken inwerkingtredingsdatum (1-7-2021) niet gehaald gaat 
worden. In een separate nota wordt u geïnformeerd over de nadere uitwerking 
van de zzp-experimenten.  

 
Rol VCP 
 Conform eerdere bespreking is VCP niet betrokken bij alle informele 

afstemming en ook niet uitgenodigd voor de formele overleggen, gelet op 
positiebepaling VCP (“geen ja, geen nee”). Wanneer hier verandering in 
optreedt, zal met andere akkoordpartijen een nieuwe weging moeten worden 

gemaakt.   
 







 

 

Directie 

 

 

 
Datum 

9 juli 2021 
 

Onze referentie 

2022-0000088708 

Pagina 3 van 5 

belangrijk aandachtspunt dat het geheel uitlegbaar blijft. Het is immers ook 

mogelijk om de reserve tijdens de transitie vanuit vermogen te vullen. 

 

4. Aanpassing voorstel nabestaandenpensioen 

 T.o.v. de nota met beslispunten over het nabestaandenpensioen (d.d. 25 juni) 

is er naar aanleiding van bespreking met Pensioenakkoord-partijen nog één 

inhoudelijke wijziging doorgevoerd. Werknemers en de pensioenuitvoerders 

hebben duidelijk gemaakt dat een onderscheid naar uitloopperiodes voor korte 

dienstverbanden onwenselijk en complex in de uitvoering is. De standaard 

uitloopperiode bij einde dienstverband (en daarmee einde deelname in de 

pensioenregeling) is daarom in alle gevallen drie maanden geworden, zonder 

onderscheid naar een lang of kort dienstverband.  

 

5. Voorwaarden bij invaren en herverdeling 

 Bij de wettelijke inkadering bij de uitkomsten van de standaardmethode geldt 

dat herverdeling (het schuiven met vermogens tussen generaties) mag, mits 

dat er niet toe leidt dat een negatief herverdelingseffect (in termen van ‘netto 

profijt’) voor een leeftijdscohort (verder) verslechtert na een additionele 

vermogensverschuiving. Hierover heeft politieke afstemming in BWO-verband 

plaatsgevonden. Tevens is afgesproken dat nog een nadere cijfermatige 

analyse zal plaatsvinden om te bezien of gekozen maatvoering robuust is. Dit 

zal plaatsvinden ten behoeve van besluitvorming voorafgaand indiening bij de 

RvS. 
 Met betrekking tot de governance is het voorstel de positie van de raad van 

toezicht te versterken door de raad van toezicht het invaarbesluit vooraf goed 

te laten keuren. Voor pensioenfondsen met een one tier board en 

pensioenfondsen met een visitatiecommissie wordt een versterking gezocht 

die passend is bij het bestuursmodel. Bij deze pensioenfondsen is immers 

geen sprake van een raad van toezicht. Dit zal de komende periode nader 

worden uitgewerkt. 

 

6. Regeldrukparagraaf 

 In de consultatieversie was geen kwantitatieve regeldrukparagraaf 

opgenomen. De Pensioenfederatie en het Verbond gaven destijds aan dat er 

niet genoeg informatie beschikbaar was om een inschatting te kunnen maken 

van de kwantitatieve implicaties van de regeldruk. Na de consultatie is in 

overleg met de koepels invulling gegeven aan de regeldrukparagraaf. Beide 

gaven aan dat een inschatting van de structurele fase niet mogelijk is, hier 

zijn nog te veel variabelen voor. De Pensioenfederatie schat in dat in de 

periode 2021 – 2027 pensioenfondsen éénmaal extra kosten zullen maken van 

ongeveer € 5mln. per pensioenfonds. Er zijn ongeveer 200 pensioenfondsen in 

Nederland, daarmee komt het totaal op ongeveer € 1 mrd. Dit komt overeen 

met de pensioenbeheerkosten voor een regulier jaar. Het Verbond schat voor 

alle verzekeraars en ppi’s in totaal eenmaal extra kosten van ongeveer € 20 

tot € 50 mln. Deze extra incidentele kosten worden veroorzaakt door de 

overstap op het nieuwe pensioenstelsel. 

 

7. Onderbouwing afschaffing doorsneesystematiek 

 In de consultatie is vanuit meerdere kanten naar voren gebracht dat de 

wenselijkheid en de gevolgen van de afschaffing van de doorsneesystematiek 

onvoldoende onderbouwd was, zo werd onder meer onvoldoende ingegaan op 

de gevolgen voor mannen en vrouwen en startende werknemers. Hierop is de 

argumentatie in hoofdstuk 2 uitgebreid en verbeterd.  
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 Tegelijkertijd zien wij hier nog ruimte voor een verdere uitbreiding van de 

onderbouwing. Ook de toets van het CRvdM kan hiervoor input geven. We 

zullen de komende maanden tot aan de adviesaanvraag aan de Raad van 

State benutten om de onderbouwing van het wetsvoorstel op dit punt verder 

te verbeteren. 

 

8. Experimenteerruimte t.b.v. pensioensparen voor zelfstandigen 

 Naar aanleiding van de reacties op de internetconsultatie op dit onderdeel, is 

het experimenteerkader op een aantal punten aangepast. Onder meer op de 

manier waarop zelfstandigen zich kunnen aansluiten aan 

tweedepijlerpensioenregelingen, gegevensgebruik door pensioenuitvoerders in 

het kader van de experimenten en de fiscale facilitering van de premie-inleg 

door zelfstandigen. Hiermee is beoogd beter aan te sluiten bij de voorstellen 

van de door pensioenuitvoerders ingebrachte experimenten. Hierover bent u 

per nota van 15 juni jl. geïnformeerd.  

 Tegelijkertijd kan niet op alle onderdelen aan de voorstellen 

tegemoetgekomen worden. Het wordt niet wenselijk geacht om in de 

experimenteerfase af te wijken van die elementen van de Pensioenwet en 

fiscale wetgeving, die naar verwachting – gelet op collectieve en solidaire 

elementen van ‘de tweede pijler’ en Europeesrechtelijke regels omtrent 

mededinging – in de structurele situatie niet zullen worden aangepast.  

 In het bijzonder wijzen we op de onderbouwing van de grondslag voor 

gegevensverwerking bij de experimenten zzp, die nog verdere uitwerking 

nodig heeft ten aanzien van noodzakelijkheid, proportionaliteit en 

subsidiariteit. De toets van de AP zal uit moeten wijzen of de onderbouwing in 

voldoende mate ondersteund wordt. Ook op dit punt zullen we de komende 

maanden benutten voor verdere uitwerking. 

 

9. Vrijwillige pensioenvoorzieningen 

 Met dit wetsvoorstel wordt een alternatieve taakafbakeningseis voor vrijwillige 

pensioenvoorzieningen geïntroduceerd, passend bij de kenmerken van het 

nieuwe stelsel, die voldoende collectiviteit en solidariteit aan vrijwillige 

pensioenvoorzieningen toevoegt.  

 Deze eis houdt in dat de vrijwillige pensioenvoorziening direct moet aansluiten 

bij de inrichting van de collectieve basisregeling. Het pensioenvermogen dat 

wordt opgebouwd in de vrijwillige regeling kan worden toegevoegd aan het 

persoonlijk voor de uitkering gereserveerde vermogen dat is opgebouwd in de 

solidaire premieregeling of aan het pensioenkapitaal in de flexibele 

premieregeling. Deze voorwaarden zullen in lagere regelgeving nog nader 

worden uitgewerkt.  

 Een solidariteitsreserve of risicodelingsreserve moet onderdeel zijn van deze 

basisregeling om te kunnen voldoen aan deze taakafbakeningseis. In de 

solidaire premieregeling is dat per definitie het geval, in de flexibele 

premieregeling is een reserve optioneel. Als deze ontbreekt in geval van een 

flexibele premieregeling, moet altijd sprake zijn van een 10%-

werkgeversbijdrage bij de vrijwillige pensioenvoorziening, omdat het direct 

aansluiten bij de basisregeling in dat geval te weinig collectiviteit en 

solidariteit toevoegt aan de vrijwillige pensioenvoorziening. 

 

10. Overige aanpassingen 

 U heeft eerder, middels twee beslispuntennota’s besluiten genomen over de 

verwerking van de consultatiereacties op de hoofdthema’s. Bijgevoegd vindt u 

ter informatie deze eerdere nota’s. In hoofdstuk 16 van de MvT wordt 



 

 

Directie 

 

 

 
Datum 

9 juli 2021 
 

Onze referentie 

2022-0000088708 

Pagina 5 van 5 

uitgebreid beschreven in hoeverre consultatiereacties wel/niet tot 

aanpassingen in het conceptwetsvoorstel hebben geleid.  

 

B. Toetsen en adviezen 

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van alle toetsen en adviezen die 

nu uitgevraagd worden. De toets van de Belastingdienst gaat apart via DG 

Werk, het advies voor het ATR gaat ‘laagambtelijk’ via de mail. Onderhands 

zal het voorstel worden gedeeld met de Raad van State, met J&V (voor de 

wetgevingstoets) en met BZK (voor de constitutionele toets). Ook is 

toegezegd deze versie onderhands te delen met sociale partners en de 

uitvoerders.  

 

 Tabel 1. Overzicht toetsen en adviezen 

Instantie Toets of advies 

AFM/AP/DNB Toezichttoets 

Belastingdienst Uitvoeringstoets 

ATR Aanvullende zienswijze (advies) 

Raad voor de Rechtspraak Advies 

College voor de Rechten van de 

Mens 

Advies 

 

C. Vervolgproces 

 Toets en adviesfase: In de brieven naar zojuist genoemde instanties 

verzoeken wij hen om binnen 8 weken te reageren, met uitzondering van het 

College voor de Rechten van de Mens, zij hebben aangegeven meer tijd nodig 

te hebben. In verband met de zomervakanties is het mogelijk dat dit voor 

sommige organisaties een uitdaging is, we houden er daarom rekening mee 

dat dit kan uitlopen tot 10 weken. Dat betekent dat we vanaf medio 

september de toetsen en adviezen kunnen verwerken in het wetsvoorstel.  

 Uitwerking lagere regelgeving: Parallel aan de toetsen en adviezen gaan wij 

aan de slag met het opstellen van de lagere regelgeving. Bij aanbieding van 

het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer zal de lagere regelgeving worden 

opengesteld voor consultatie. Daarmee houden we voortgang in het proces 

rondom lagere regelgeving.   
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