
Wet Toekomst Pensioenen 
WTP



Wetsontwerp 30 maart 2022 naar Tweede Kamer. Streven afronding in 2022

Inwerking treden 1-1-2023  

Transitie mogelijk tussen 1-1-2024 en uiterlijk 1-1-2027

Haalbaar??  Tweede  Kamer lijkt het er doorheen te willen drukken; Eerste Kamer heeft heel veel vragen

In de nieuwe Wets Ontwerp slechts enkele aanpassingen t.o.v. consultatie versie en veel niet 

gehonoreerde wensen

Uitslag van een enquêtevraag tijdens een Pensioen Pro seminar over de nieuwe wet



Doelstelling:

• Samen met AOW in 42  jaar ca. 80% van het gemiddeld inkomen aan Ouderdomspensioen met 70% 

Nabestaandenpensioen 

• Transparant en persoonlijker pensioen; een toekomst vast en eenvoudiger stelsel, dat beter aansluit bij de 

maatschappelijke ontwikkelingen en huidige arbeidsmarkt. 

• Zo stabiel mogelijk koopkrachtig pensioen met eerder zicht op indexatie

• Overdracht van pensioenkapitaal tussen generaties moet zo veel mogelijk voorkomen worden.

Uitwerking

• Twee contracten mogelijk:  Solidaire premieregeling en Flexibele premieregeling.

• De premie wordt de arbeidsvoorwaardelijke toezegging

• Premie is gelijkblijvend percentage van pensioengrondslag, ongeacht leeftijd of geslacht,

Thans max. 30% van de grondslag



Het solidair contract In de opbouwfase tot pensionering
• Premies worden collectief belegd 

• deelnemer krijgt aanspraak op een deel van totale vermogen n.a.v.  zijn inleg en het daarop gemaakte 

rendement: ‘zijn eigen pensioenpotje’. 

• De mee- en tegenvallers in de rendement worden volgen life cycle principe en risicoappreciatie  toebedeeld 

aan leeftijdscohorten (jongeren meer risico; ouderen minder)

• Ook de overige winsten en verliezen (op sterfte, arbeidsongeschiktheid etc.) worden toebedeeld aan de 

deelnemers volgens vooraf vastgelegde verdeelsleutels.

Het solidair contract na pensionering
• Op de pensioendatum wordt voor het ‘eigen pensioenpotje’ een Ouderdoms Pensioen vastgesteld  op basis 

van leeftijd, verwachte levensduur, ‘ projectierendement’ en keuze wel of niet Nabestaanden Pensioen.

• Van jaar tot jaar wordt het pensioenpotje verlaagd met de uitkering en (verhoogd of verlaagd) met het 

behaalde rendement, en wordt Ouderdoms Pensioen opnieuw vastgesteld.  

• Als het gemaakte rendement hoger is dan het projectierendement zal het pensioen kunnen stijgen. Als het 

rendement tegenvalt zal het pensioen wat lager zijn. Zo ontstaat dus een variabel pensioen.



Keuze projectierendement:

• Basis is de Rente Termijn Structuur met eventueel een opslag o.b.v. verwacht rendement van (max. 35%) 
aandelen en eventueel afslag voor inflatie 

• Als een opslag wordt toegepast  zal het startpensioen hoger  zijn. Maar dan is er minder ruimte  voor 
overrendement en grotere kans op negatieve rendementen dus korting

Er zijn 3 mechanismes om het variabele pensioen te stabiliseren: 

• Rendementstoedeling volgens life cycle’s waardoor ouderen minder risico toebedeeld krijgen en 
tegenvallers in de beleggingen minder zwaar wegen. 

• Mee- en tegenvallers kunnen over een aantal jaren (max. 10) worden gespreid.

• Een fonds kan een collectieve solidariteitsreserve opbouwen (max 15%) voor slechte tijden..

Overlijdensrisico wordt collectief  gedeeld  (geldt voor beide contracten), d.w.z.

• Geen aanspraak op rest van het persoonlijk potje bij overlijden

• Bij overlijden 1 van 2 partners valt ook een deel van het potje vrij

• Aanpassing potje aan gewijzigde leeftijd en levensverwachting



De Flexibele  premieregeling In de opbouwfase
• De deelnemer heeft hier ‘vrije’ keuze voor de belegging van zijn premies.
• Meestal een aantal portefeuilles met verschillen risicoprofiel waaruit de deelnemer kan kiezen plus een default 

(achter de schermen wordt collectief belegd) 
• De deelnemer krijgt rechtstreeks het rendement van de portefeuille waarin hij participeert en  heeft dus een 

‘individueler’ pensioenpotje dan onder het solidair contract en meer transparant.

De Flexibele  premieregeling na pensionering
De gepensioneerde heeft de keuze (met default) tussen
• Een vastgestelde uitkering cf. de huidige uitkeringen. Op het pensioenvermogen van deze groep blijft het 

Financieel ToetsingskaderKader van toepassing, met alle buffer eisen en (rigide) voorschriften t.a.v. indexering. 
In beginsel geen risico op korting, behoudens extreme omstandigheden.

• Een variabele uitkering,  vergelijkbaar met solidair contract (ook op basis Rente Termijn Structuur eventueel
met op- of afslag).
De pensioenvermogens van de gepensioneerden worden dan collectief belegd in een portefeuille op basis van 
de risicoappreciatie van het gepensioneerden cohort. 
Het portefeuille rendement wordt rechtstreeks toegerekend; spreiding van rendementen is hier ook mogelijk.

• Het fonds hoeft niet beide opties zelf uit te voeren. In dat geval beperkt shoprecht.

Er kan een risicoreserve gevormd worden, voor deling van andere risico’s dan de beleggingsrisico’s  



Rendementstoedeling in solidair contract is complex, niet transparant en  moeilijk uitlegbaar

• Beschermingsrendement: rendement over het jaar plus en wat nodig is om de uitkering naar  toekomst 
ongewijzigd te houden (renterisico)
Bij rentedaling positief ; bij rentestijging negatief. 

• Overrendement (totaal rendement onder aftrek beschermingsrendement (of bijtelling als 
beschermingsrendement negatief is)

Fonds stelt de verdeelregels vast per cohort volgens life cycle en risicoappreciatie van cohort:

• Wordt 100% renterisico gedekt voor gepensioneerden of bijv. 80% en bijv. maar 20% voor jongste cohort?

• Van overrendement juist groot deel naar jongeren en kleiner deel ouderen, maar hoeveel naar elk?

• Rendement bijschrijving gepensioneerden op persoonlijk pensioenpotje varieert (in beginsel) dus per 
leeftijd omdat uitkering op Rente Termijn Structuur is gebaseerd

Rendementstoedeling Flexibel contract:  rechtstreeks rendement van de portefeuille dus veel transpraranter

Verwachtingen

• Gepensioneerden krijgen vaker en eerder dan nu een verhoging van de pensioenuitkering want een fonds 
hoeft niet meer zulke grote reserves op te bouwen als in het huidige pensioenstelsel

• En kan desgewenst al rekening houden met verwacht rendement

• Maar als het tegenzit, kan het pensioen verlaagd worden.

• Verhoging worden niet meer bepaald door de prijsontwikkeling maar door behaald rendement.



Transitie  (invaren)

Standaard: alle rechten worden in het nieuwe systeem ingebracht tenzij expliciet nadelig voor de deelnemers 

of deelnemers categorieën

Aannemelijk dat Pf-DNB zal invaren d.w.z. er vindt (interne) waardeoverdracht plaats naar de nieuwe regeling.

Individueel instemmingsrecht is niet van toepassing.

In plaats daarvan:  

 Hoorrecht voor verenigingen van gepensioneerden en/of slapers

 Adviesrecht voor Verantwoordingsorgaan 

 Goedkeuringsrecht Rad van Toezicht en ook Toezicht DNB mag geen bezwaar hebben.
 Tijdelijke geschillencommissie ?

Verder altijd nog de stap naar de (kanton) rechter

Met oog daarop participeert BP DNB ook in de projectgroep (HRM,  Cao-partijen, BP DNB, fonds en adviseurs) 

die de adviezen aan sociale partners voorbereidt om tot besluitvorming te komen over de nieuwe regeling en 

de transitie



Twee methodes om vermogen te verdelen en waarde opgebouwd pensioen vast te stellen  

Grote vraag:  wat te doen met eventuele extra reserves? Bepalend wordt Dg op moment transitie. 

(Dg eind maart ruim 138%). 

Moet aangewend: voor verplichte buffer:  ca 1% a 2%

Mag aangewend voor:  

• vullen solidariteitsreserve  of risicodelingsreserve

• vullen compensatiedepot (45-55 jarigen hebben van het nieuw systeem; dat moet gecompenseerd)

• verhoging van de pensioenen, event. uit te smeren over maximaal 10 jaar

• compenseren onevenwichtigheden uit verleden (als de wet het toelaat ?)

Wettelijk uitgangsput: verdeling moet evenwichtig zijn naar alle geledingen.

Onevenwichtigheden uit verleden zijn o.a.:

• Niet kostendekkende premie:  macro in Nederland naar schatting 130 mld. t/m 2021

• 100 % pensioenuitkeringen bij dg onder de 100%; veel lager dan premie-effect, hooguit 10% ervan

• Vermogensoverdracht van oud naar jong t.g.v. dalende rekenrente vanaf 2008 . DNB becijferde in 2021 
dat zo’n 25% van het pensioenvermogen van oud naar jong is overgeheveld. Door stijging rente laatste 
jaar is dat  weer iets afgenomen.



Standpunt BP DNB

Ten aanzien contractvorm: flexibel contract, omdat:

• Keuzemogelijkheden, ook t.a.v. pensioen: een (min of meer gegarandeerd) vast- of een variabel pensioen

• Transparant en makkelijker communiceerbaar.

• Ervaring met uitvoering; minder foutrisico.

Maar sociale partners besluiten uiteindelijk, dus …. ?

Ten aanzien besteding extra reserve (na toepassing verplichte buffer)

1. Ineens en volledig toekenning inhaalindexering (zonder uitsmering in de tijd)

2. Voor de compensatiebuffer. Echter uitsluitend indien en voor zover die niet door DNB gefinancierd kan
worden binnen huidig premieniveau (zonder contractwijziging zou DNB dat ook financieren)

3. Aanwending voor risicoreserve buffer, max. 5 a 7,5 %

4. Eventueel surplus voor extra pensioenverhoging, uit te smeren over maximaal 3 tot 5 jaar.


