
Afgedane moties en toezeggingen Wet Toekomst Pensioenen 

 

Moties 

Motie-nummer Motie Beschrijving 

32 043, nr. 533 Motie-Smeulders/Gijs van Dijk over 
de aanbeveling over een 
pensioenkompas onderdeel maken 
van het periodiek bestuurlijk overleg 

De streefdoelen en richtsnoeren uit het pensioenkompas zijn in de 
breedte van de Wtp meegenomen.  

34 996, nr. 7 Motie Slootweg over een advies over 
een adequate dekking in het nieuwe 
stelsel 

Met het wetsvoorstel toekomst pensioenen wordt het 
nabestaandenpensioen herzien. Met deze herziening is noch een 
versobering noch een extra premiedruk beoogd. De wijzigingen worden in 
hoofdstuk 11 van de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel 
toekomst pensioenen toegelicht.  

32 043, nr. 537 Motie Van Weyenberg over de 
uitgebreide wettelijke 
partnerdefinitie zo snel mogelijk 
wettelijk verankeren 

In het wetsvoorstel toekomst pensioenen wordt de partnerdefinitie 
geüniformeerd. In paragraaf 11.2 van de memorie van toelichting is een 
uitgebreide toelichting hierop te vinden. 

35 555, nr. 12 Motie Smeulders/Gijs van Dijk over 
faciliteren van experimenten met 
pensioenopbouw door zelfstandigen 

Het wetsvoorstel toekomst pensioenen bevat een experimenteerbepaling 
(zie hoofdstuk 12 van de memorie van toelichting). Deze bepaling, die 
met ingang van 1 januari 2023 in werking treedt, maakt het mogelijk dat 
bij wijze van experiment tijdelijk wordt afgeweken van een aantal 
artikelen in de Pensioenwet. Zo kunnen ten behoeve van het verbeteren 
van de pensioenpositie van zelfstandigen, pensioenregelingen in de 
tweede pijler opengesteld worden voor vrijwillige aansluiting door 
zelfstandigen. Pensioenuitvoerders krijgen de mogelijkheid zelfstandigen 
aan te sluiten op initiatief van de zelfstandige én op initiatief van de 
pensioenuitvoerder.  

 

 



Toezeggingen 

Omschrijving Stand van zaken/knelpunten 

Ik neem de aanbeveling van de Stichting van de 
Arbeid over om de uitzonderingsbepaling voor het 
uitzendwezen in de Pensioenwet op te heffen en in 
lijn te brengen met hetgeen wettelijk is bepaald voor 
de andere sectoren, en zal de Pensioenwet in die 
richting aanpassen 

Met het wetsvoorstel toekomst pensioenen wordt de maximale toegestane wachttijd 
voor de uitzendsector teruggebracht van 26 naar 8 weken. Een wachttijd van maximaal 
8 weken is in lijn met de wettelijke bepalingen voor andere sectoren. Vooruitlopend op 
het wetsvoorstel hebben de sociale partners in de uitzendsector de wachttijd, vanaf 1 
januari 2022, gereduceerd tot 8 gewerkte weken. De verkorte wachttijd draagt direct 
bij aan het verkleinen van de witte vlek. 

Bij indiening van het wetsvoorstel vernieuwing 
pensioenstelsel zal in gesprek met relevante partijen 
een ingroeipad naar het nieuwe stelsel worden 
vastgelegd 

Zie hiervoor het onderdeel “stand van zaken implementatietraject” van de brief.  

Minister bevestigt dat voor pensioenfondsen in het 
nieuwe stelsel het ook mogelijk blijft om in WVP-
regelingen een vaste uitkering aan te bieden 

Pensioenfondsen die een flexibele premieregeling uitvoeren bieden vaak ofwel alleen 
een variabele uitkering of een vaste uitkering. Zij kunnen dit blijven doen, zoals bij het 
debat van 14 juli 2020 ook is toegezegd. Voor de vastgestelde uitkering die wordt 
uitgevoerd door pensioenfondsen, gelden de regels op grond van het financieel 
toetsingskader voor vaste uitkeringen. Dit wordt toegelicht in paragraaf 3.4.2 in de 
memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen.  

De minister zegt toe om ten behoeve van het 
wetgevingstraject extra onderzoek te doen naar de 
arbeidsmarkteffecten en eventuele schrijnende 
gevallen van het plan om huidige werknemers in 
bestaande DC-staffels te laten vallen 

Zoals gevraagd is tijdens het wetgevingstraject nader onderzoek gedaan naar het 
arbeidsmarkteffect van de eerbiedigende werking. Dit wordt toegelicht in paragraaf 
15.4 van de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen.  

De minister zegt toe om twee elementen mee te 
nemen in de uitwerking van het 
nabestaandenpensioen (mensen die ZZP’er worden 
en zieke uittreders) 

De wijzigingen die voorgesteld worden voor het nabestaandenpensioen beperken zich 
niet tot alleen actieve deelnemers. Ook werknemers die ZZP’er worden en werknemers 
die ziek uittreden kunnen gebruik maken van de nieuwe mogelijkheden die het 
wetsvoorstel biedt. Zie hoofdstuk 11 van de memorie van toelichting bij het 
wetsvoorstel toekomst pensioenen. 

Minister zegt toe om de partnerdefinitie te bespreken 
met de pensioensector om ongewenste effecten van 
de partnerdefinitie (waarbij samenwonenden 
onterecht als partner worden gezien) te voorkomen 

De partnerdefinitie zoals deze in het wetsvoorstel toekomst pensioenen is opgenomen 
is tot stand gekomen na overleg met de pensioensector.  



Omschrijving Stand van zaken/knelpunten 

Ik kan mij vinden in het advies van de Stichting over 
het nabestaandenpensioen en ben dan ook 
voornemens om het advies over te nemen. De 
wijzigingen van wet- en regelgeving die hierna 
worden benoemd, worden meegenomen in het 
wetstraject ter verbetering van het twee 
pijlerpensioenstelsel. 

Zoals toegelicht in hoofdstuk 11 van de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel 
toekomst pensioenen komt de herziening van het nabestaandenpensioen voort uit het 
advies dat de Stichting van de Arbeid heeft gegeven over het nabestaandenpensioen.  

Bij de uitwerking van het nieuwe contract komt 
bijzondere aandacht voor de wijze waarop het reeds 
opgebouwde nabestaandenpensioen kan worden 
overgedragen. 

Ter bescherming van het reeds opgebouwde nabestaandenpensioen is overgangsrecht 
gecreëerd. Dit wordt toegelicht in paragraaf 11.4 van de memorie van toelichting bij 
het wetsvoorstel toekomst pensioenen. 


