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Na jarenlange voorbereiding is eerder dit jaar 
het wetsvoorstel Wet Toekomst Pensioenen 
(WTP) ingediend bij de Tweede Kamer. Met de 
WTP wordt een vergaande herziening van de 
tweede pijler van het pensioenstelsel beoogd. 
De meest ingrijpende verandering zal zijn dat 
alle toekomstige regelingen een DC-karakter 
krijgen. In plaats van de uitkering zal dus 
altijd de toezegging centraal staan. Voor 
nieuwe pensioenopbouw zal moeten worden 
gekozen voor een premieovereenkomst in 
drie varianten: de solidaire 
premieovereenkomst, de flexibele 
premieovereenkomst of de premie-
uitkeringsovereenkomst (alleen mogelijk bij 
uitvoering door een verzekeraar). De 
mogelijkheid om een pensioenovereenkomst 
aan te bieden die een uitkerings- of 
kapitaalovereenkomst inhoudt, vervalt. Ook 
vervalt de doorsneesystematiek voor 
pensioenpremies: gekozen wordt voor een 
leeftijdsonafhankelijke premie (maar er is 
overgangsrecht voor bepaalde regelingen).  
 
Belangrijk onderdeel van de WTP is 
bovendien de voorgestelde regels over het 
zogeheten "invaren" van onder het huidige 
systeem opgebouwde pensioenaanspraken 
en -rechten naar het pensioenstelsel onder de 
WTP. Naast de herziening van het 
pensioenstelsel regelt de WTP ook 
standaardisering van het 
nabestaandenpensioen en bevat het 
experimenten voor pensioenopbouw door 
zelfstandigen in de tweede pijler. Bovendien 
zijn regels opgenomen over de verkorting van 
de wachttijd voor pensioenopbouw voor  
 

 
uitzendwerknemers. Voor meer details over 
de grootste wijzigingen onder de WTP, 
verwijzen wij naar onze eerdere publicatie 
daarover. 
  
De indieners van het wetsvoorstel WTP – 
Minister Schouten en Staatssecretaris Van Rij 
– hebben een duidelijk doel voor ogen: 
inwerkingtreding van de WTP per 1 januari 
2023. Die doelstelling is ambitieus. De 
mondelinge behandeling van de WTP in de 
Tweede Kamer is recentelijk gestart,  maar de 
WTP en de lagere regelgeving laten nog veel 
onduidelijkheden zien. Daarnaast ontbreekt 
vooralsnog het advies van de Commissie 
Parameters over onder meer de straks door 
pensioenfondsen te hanteren parameters. 
Dat vormt volgens de Minister en 
coalitiepartijen vooralsnog geen probleem 
voor verdere behandeling en 
inwerkingtreding per 1 januari 2023. 
Verschillende oppositiepartijen, zoals Lijst 
Pieter Omtzigt en SP, denken daar anders 
over.  
 
Kortom, het tijdpad van wetgeving en de WTP 
zelf zijn met vragen omgeven. Ondanks die 
onduidelijkheid, moeten betrokkenen in de 
pensioensector nu al voorbereidingen treffen 
om na inwerkingtreding van de WTP tijdig de 
transitie te kunnen maken. Hierna gaan wij in 
op het tijdpad van de transitieperiode en 
enkele juridische aandachtspunten tijdens de 
transitie. 
 
 
 
 

https://dwbxnuhxoazve.cloudfront.net/Herziening-pensioenstelsel-%E2%80%93-werkgevers-werknemersorganisaties-en-pensioenuitvoerders-beginnen-met-voorbereidingen.pdf
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Tijdpad transitieperiode 
Als we ervan uitgaan dat de WTP per 1 januari 
2023 inwerking treedt – zoals de Minister wil – en 
het tijdpad wordt gehanteerd zoals dat nu is 
voorgesteld in de WTP, moet uiterlijk per 1 
januari 2027 nieuwe pensioenopbouw 
plaatsvinden conform het kader van de WTP. 
Tussen 2023 en 2027 geldt een transitieperiode 
die werkgevers, sociale partners, 
pensioenuitvoerders en andere betrokken 
partijen in staat moet stellen de overstap naar het 
nieuwe pensioenstelsel zorgvuldig te maken.  
 
De WTP voorziet in drie fases – namelijk de 
fases van (i) arbeidsvoorwaardelijke afspraken, 
(ii) onderbrenging bij de pensioenuitvoerder en 
(iii) implementatie door de pensioenuitvoerder – 
met respectieve termijnen om ervoor te zorgen 
dat de uiterste transitiedatum van 31 december 
2026 wordt gehaald. De termijnen die in de WTP 
zijn gekoppeld aan deze verschillende fases zijn 
richtinggevend bedoeld en kunnen dus 
opschuiven. Een overgang vóór 1 januari 2027, 
bijvoorbeeld in 2025, is ook mogelijk. Wordt 
gekozen voor een eerdere transitie, dan ligt het 
voor de hand de verschillende fasen in te korten, 
zodat de eerdere transitiedatum op een 
zorgvuldige wijze kan worden behaald. 
 
Hoewel de verschillende fases binnen de 
transitieperiode niet in steen zijn gebeiteld, staat 
de uiterste transitiedatum van 31 december 2026 
vast. Vanaf 1 januari 2027 zal een 
pensioenregeling die niet voldoet aan de WTP, in 
strijd zijn met de wet. Het transitiekader en 
faciliteringsmogelijkheden voor invaren en 
compensatie vervallen grotendeels vanaf 2027.  

 
Bovendien zal pensioenopbouw op basis van 
een pensioenovereenkomst die voldoet aan de 
huidige Pensioenwet niet meer fiscaal worden 
gefaciliteerd. Wel zal tot 2037 nog ruimte 
bestaan om fiscaal gefaciliteerde compensatie 
aan te bieden vanwege de transitie naar de WTP. 
 
Belangrijke mijlpalen zijn de afronding van de 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken-fase met als 
sluitstuk een door de werkgever opgesteld 
transitieplan. Voor pensioenregelingen die door 
een pensioenfonds worden uitgevoerd, wordt 
een mijlpaal van 1 januari 2025 geschetst. Voor 
pensioenregelingen die door een verzekeraar of 
premiepensioeninstelling worden uitgevoerd, 
geldt een deadline van 1 oktober 2026. 
Pensioenuitvoerders moeten een 
implementatieplan opstellen. Onderdeel van het 
implementatieplan is onder meer een 
communicatieplan.  
   
Enkele juridische aandachtspunten 
Vanuit meerdere opzichten 
(uitvoeringstechnisch, financieel, etc.) bezien is 
de transitie naar de WTP een complex proces. 
Ook juridisch gezien is de transitie een uitdaging 
die goed moet worden voorbereid. Hierna 
signaleren wij enkele juridische 
aandachtspunten. 
 
Wijziging pensioenovereenkomst 
Kern van de transitie naar de WTP is dat de 
pensioenovereenkomst moet worden gewijzigd. 
Een werknemer kan op verschillende manieren  
worden gebonden aan een nieuwe, gewijzigde 
pensioenovereenkomst, namelijk: 
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- door instemming van de werknemer 
- op basis van een verplichtstelling 
- op basis van een cao (via Wet CAO of 

incorporatiebeding in de 
arbeidsovereenkomst) 

- door een succesvol beroep door de 
werkgever op een eenzijdig 
wijzigingsbeding 

- door een succesvol beroep door de 
werkgever op een eenzijdige wijziging op 
grond van art. 7:611 BW  
 

Een wijzigingstraject van een 
pensioenovereenkomst vergt een intensieve 
voorbereiding, een gedegen juridische toetsing 
en evenwichtige communicatie. Bij het 
wijzigingstraject en de voorbereidingen daarvoor 
moet ook rekening worden gehouden met 
medezeggenschap, onder meer met de rol van 
de ondernemingsraad (tenzij sprake is van een 
uitzondering op grond van art. 27 lid 3 Wet op de 
ondernemingsraden). Een tijdige start van het 
wijzigingstraject, waaronder het betrekken van 
de ondernemingsraad (indien van toepassing), is 
essentieel voor het halen van de 
overgangsmijlpalen zoals geschetst in de WTP.  
 
Naar verwachting zal het onderwerp 
"compensatie" een belangrijke rol spelen in het 
wijzigingstraject. De overstap naar een 
premieregeling met een leeftijdsonafhankelijke 
premie kan ertoe leiden dat actieve deelnemers 
minder pensioen zullen opbouwen dan bij het 
voortzetten van de doorsneesystematiek, of het 
voortzetten van progressieve premies, het geval 
zou zijn geweest. Zowel werkgevers als 
pensioenuitvoerders hebben een eigen  
 

 
verantwoordelijkheid dat eventuele 
compensatiemaatregelen aan gelijke 
behandelingswetgeving voldoen. Toetsing van 
eventueel te nemen compensatiemaatregelen op 
juridische houdbaarheid, is daarmee een 
vereiste. 
 
Invaren 
De WTP biedt de mogelijkheid dat de waarde van 
bestaande pensioenaanspraken en -rechten 
(zoals opgebouwd onder het huidige stelsel) via 
een collectieve waardeoverdracht worden 
ingebracht in de gewijzigde pensioenregeling. In 
de WTP worden belemmeringen voor 
pensioenfondsen om in te varen weggenomen 
door het schrappen van het individueel 
bezwaarrecht bij een interne collectieve 
waardeoverdracht zoals dat nu is opgenomen in 
art. 83 Pw (maar zie hierna wel de onlangs 
ingediende amendementen die aan dit 
onderwerp raken).   
 
Het proces rond het al dan niet invaren van de 
bestaande opbouw moet zorgvuldig en 
evenwichtig worden uitgevoerd. Belangrijk 
onderdeel van de besluitvorming zullen de netto-
profijtberekeningen zijn die moeten worden 
opgesteld. Met de vertraging van de bevindingen 
van de Commissie Parameters is in de sector de 
zorg uitgesproken dat het zeer lastig zal zijn voor 
pensioenfondsen om reeds op 1 januari 2024 in 
te varen. Betrokkenen in de pensioensector 
zullen met hun planning rekening moeten 
houden met deze vertraging en hun beoogde 
transitiedatum daarop al dan niet aanpassen. 
 
 
 

https://pensioenpro.nl/pensioenpro/30052706/adviseurs-uitstel-parameters-maakt-invaren-1-januari-2024-vrijwel-onmogelijk#:%7E:text=%27Doordat%20de%20parameters%20voor%20de,worden%20genomen%20na%20die%20berekeningen.
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Zeker met het oog op het schrappen van het 
individueel bezwaarrecht – wat een omstreden 
voorstel is – zal het voor de juridische 
houdbaarheid en het voorkomen van juridische 
procedures van groot belang zijn om in kaart te 
brengen of een verzoek tot invaren niet 
onevenredig ongunstig is voor een bepaalde 
groep belanghebbenden. Werkgever/sociale 
partners en pensioenfonds hebben ook hier een 
eigen verantwoordelijkheid. 
  
Toezicht 
DNB en de AFM houden toezicht op de 
beheerste en  
integere bedrijfsvoering respectievelijk de 
informatieverstrekking gedurende de transitie. 
Hoewel DNB de afspraken met betrekking tot de 
arbeidsvoorwaardelijke fase en het transitieplan 
niet beoordeelt, houdt DNB wel toezicht op de 
besluitvorming en uitvoering van de WTP door 
pensioenuitvoerders. Pensioenuitvoerders zullen 
een implementatieplan bij DNB moeten indienen, 
waarin wordt toegelicht (i) hoe zij hun 
pensioenregelingen in overeenstemming zullen 
brengen met het nieuwe stelsel; (ii) of zij zullen 
invaren; en (iii) wat voor voorbereidingen zij 
treffen. Als gekozen wordt om in te varen, zal 
DNB beoordelen of geen verbod voor collectieve 
waardeoverdracht wordt opgelegd. Voor die 
beoordeling staat maximaal een jaar. 
Betrokkenen moeten in hun planning (mede met 
het oog op de uiterste transitiedatum van 31 
januari 2026) er rekening mee houden dat DNB 
deze tijd heeft om het verzoek te beoordelen. 
Niet uitgesloten is dat DNB opmerkingen heeft 
die aanleiding geven om al gemaakte afspraken 
te herzien. In de planning moet dus voldoende 
marge zijn om eventueel terug te kunnen naar  

 
de onderhandelingstafel met sociale partners en 
andere stakeholders (denk aan de 
ondernemingsraad). 
 
Belgisch OFP 
Voor werkgevers die hun pensioenregeling 
hebben ondergebracht in een Belgisch 
organisme voor de financiering van pensioenen 
("OFP") is extra alertheid geboden. De 
opsomming van artikelen in de Pensioenwet die 
tot de Nederlandse sociale en arbeidswetgeving 
behoren (art. 2 lid 11 Pw) wordt met de WTP 
vooralsnog niet uitgebreid. Dat betekent onder 
meer dat de specifieke voorschriften tijdens de 
transitieperiode (hoofdstuk 6b van de WTP) niet 
van toepassing zouden zijn, waaronder de 
schrapping van het individueel bezwaarrecht bij 
een interne collectieve waardeoverdracht 
(invaren onder de WTP). Reden om een extra 
vinger aan de pols te houden bij het 
transitieproces en wat er van partijen die hun 
pensioenregeling bij een OFP hebben 
ondergebracht wordt verwacht. 
 

Hoe verder? 
Hoewel nog steeds gekoerst wordt op 
inwerkingtreding per 1 januari 2023, kan het 
wetsvoorstel nog op onderdelen worden 
aangepast. Ook in de laatste fase van de 
behandeling in de Tweede Kamer zijn recentelijk 
verschillende amendementen ingediend die 
onder meer zien op: 

o het toestaan van een 
uitkeringscollectief in de solidaire 
regeling; 
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o een goedkeuringsprocedure voor 

het invaren (waarbij het invaren 
alleen door kan gaan als 60% van 
de (gewezen) deelnemers en 
60% van de 
pensioengerechtigden hier achter 
staan); 

o de verhoging van de maximale 
solidariteits- en 
risicodelingsreserves (van 15% 
naar 25%).  

 
De volgende procedurevergadering in de 
Tweede Kamer vindt plaats op 22 september 
2022 en het plenaire debat naar verwachting op 
3 oktober. Daarna zal de Eerste Kamer zich nog 
over het wetsvoorstel moeten buigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Naar een hogere versnelling! 
Hoewel de WTP nog op onderdelen kan worden 
aangepast, is de verwachting nog steeds dat 
deze wet op 1 januari 2023 in werking zal treden 
en de uiterste transitiedatum uitkomt op 31 
december 2026. Nu is dan ook de tijd om de 
voorbereidingen voor de WTP onverminderd 
voort te zetten en geen tijd te verliezen. Wij zien 
dat in de praktijk veel vragen opkomen bij de 
werkgroepen die zich buigen over de WTP.  In 
het najaar, gaan wij tijdens een aantal 
bijeenkomsten hier graag verder over in gesprek 
met onze cliënten. 
 
 

 

 


