
KPS Webinar
18 november 2022
Update Wtp



Opening
Dagvoorzitter: Catharien Hamerslag,
dagvoorzitter en bestuurslid KPS
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Van harte welkom aan leden van KPS & introducés

Ook bijzonder welkom aan nieuwe leden die onlangs zijn toegetreden tot KPS

November

Iwan van den Berg
Business Development Director
Centraal Beheer
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PROGRAMMA

10.00 - 10.10 Opening
Catharien Hamerslag, dagvoorzitter en bestuurslid KPS

10.10 - 10.40 Stand van zaken rond het wetgevingstraject
Eric Bergamin, pensioenjurist en partner pensions Eversheds Sutherland

10.40 - 11.10 Nut en de noodzaak van de Wtp

Jurre de Haan, beleidssecretaris pensioenen VNO-NCW en MKB-Nederland

11.10 - 11.25 Debat / Ruimte voor stellen van nadere vragen

o.l.v. Catharien Hamerslag

11.25 - 11.30 Afsluiting
Catharien Hamerslag
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Poll – vertrouwen 

Heb je vertrouwen in het nieuwe pensioenstelsel?

• Ja

• Nee
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Publieksmonitor: Het gemiddelde vertrouwen krijgt een krappe 
voldoende en fluctueert licht

Bron: publieksmonitor pensioenen Q3 
16-11-2022

Tabel: 
Vertrouwen in pensioenstelsel verdeeld naar niet-gepensioneerd tot en met 55 jaar, 
niet-gepensioneerd 55+ en gepensioneerd

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/11/16/publieksmonitor-pensioenen-kwartaal-3-2022/Publieksmonitor+Implementatie+pensioenstelsel+-+Rapportage+Q3+2022.pdf
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Publieksmonitor: 45% van ondervraagden weet van veranderingen 
aan het pensioen in Nederland

Bron: publieksmonitor pensioenen Q3 
16-11-2022

Weet je ook nog waar of van wie je iets hebt gehoord over 
veranderingen aan het pensioen in Nederland?

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/11/16/publieksmonitor-pensioenen-kwartaal-3-2022/Publieksmonitor+Implementatie+pensioenstelsel+-+Rapportage+Q3+2022.pdf


Eric Bergamin, 
pensioenjurist en partner pensions Eversheds Sutherland

Stand van zaken rond het 
wetgevingstraject
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Poll - behandeling Wtp

De behandeling van de Wtp in de Tweede Kamer is ruim voor het Kerstreces 
afgerond: 

• ja

• nee

• kansloos
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Stand van zaken rond het wetgevingstraject *)

1. Terugblik Pensioenwet & 1 opvallend verschil

2. Wetgevingsproces

3. Verhoudingen in parlement

*) Persoonlijke noot: het gaat in deze bijdrage niet over ‘vóór of tegen de Wtp’, maar over het 
proces in het parlement
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Pensioenwet (2006) versus Wet toekomst pensioenen (2022)

• Pensioenwet: Minder ingrijpend dan Wtp, minder omvangrijk, langere behandeltermijn

• ‘kille cijfers’: 
• Pensioenwet: 364 bladzijden wetstekst en Mvt (kamerstukken 2 en 3)

• Wtp: 574 blz.

• Behandelingsduur Pensioenwet: bijna één heel jaar.

• behandeling Wtp: ??

• Kwantiteit boven kwaliteit? Politiek boven kwaliteit? Zie witte vlek → niet in Wtp
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Belangrijk verschil tussen Pw en Wtp
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Poll - Package deal

De Wtp is een package deal, die ze niet in twee stukken willen voorleggen bij de 
stemming. 

Een bewuste keuze dus van het kabinet om het invaren en het nieuwe stelsel als 
één te behandelen. Is dat verstandig? 

• ja

• nee

• maakt niet uit want het één kan niet zonder het ander
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Wetgevingsproces

• Tweede Kamer
• wetgevingsoverleg (wgo)

• plenaire behandeling na wgo’s

• nu artikelsgewijze behandeling in 4 blokken

• vervolg plenaire behandeling

• Eerste Kamer
• in beginsel: toets op het proces (“hoofdlijnen en onderlinge samenhang”)
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Verhoudingen in parlement: waar zit de meerderheid?

• Tweede Kamer : coalitie is vóór Wtp (77 zetels van de 150)

• Eerste Kamer: coalitie heeft geen meerderheid (32 van de 75).  
Nog 5 1/2 zetel nodig → PvdA (6) of GroenLinks (8) zijn logische partners → vandaar ‘handreiking’ 
witte vlek

• “haast geboden”? 15 maart 2023 verkiezingen Provinciale Staten; 30 mei 2023 dag van stemming 
EK-leden 
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Zou het kunnen met de Wtp?
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Waar wordt het meest over gesproken?

• Wachten op advies Cie. parameters ja/nee

• 4 hoofdthema’s t.b.v. artikelsgewijze behandeling:
• het contract: solidair of flexibel, wat zijn de verschillen? 

• Invaren en transitie

• medezeggenschap of gebrek daaraan?

• standaard of vba-methode?

• wat is een ‘evenwichtige’ verdeling?

• ‘tsunami aan rechtszaken’?

• nabestaandenpensioen

• in de basis goed geregeld, maar..

• ..randgevallen: WW en NP? Hoeveel % wetende dat 50% het maximum is.

• ..restitutie van het kapitaal

• Overig: keuzebegeleiding, klachtenprocedure, geschilleninstantie, transitieperiode FTK, 
overbruggingsplan, implementatieplan, communicatieplan, leenrestrictie
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Waar wordt het meest over gesproken?

• Lagere regelgeving erbij betrekken (besluiten/regelingen). Is nog niet over gesproken

• Wel of niet weer gebruik maken van ‘noodmaatregel’ 142 Pw (tijdelijke regeling toeslagen) in 
2023?

• Witte vlek
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Voorbeeld van een onduidelijke tekst

art. 10b lid 8: Bij uitvoering van een f lexibele premieovereenkomst door een 

verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds geldt, in afwijking van het tweede lid en het 

zevende lid, het volgende: 

a. een risicodelingsreserve is onderdeel van de f lexibele premieovereenkomst; en 

b. de verwerking van het sterfteresultaat vindt plaats over alle deelnemers, gewezen 

deelnemers, andere aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden. 

 

Mvt blz 300: In het achtste lid is geregeld dat voor een verplichtgesteld 

bedrijfstakpensioenfonds (of een beroepspensioenregeling) bepaalde collectieve 

elementen verplicht onderdeel zijn van de pensioenregeling. 

 

Geldt dit ook voor een vrijwillige regeling c.q. niet verplichtgestelde 
regeling, uitgevoerd door een fonds dat ook verplichtgestelde regeling 
uitvoert (of geldt vereiste van één financieel geheel)?



20

Poll – artikelsgewijze behandeling

De artikelsgewijze behandeling gaat alle (verborgen) problemen boven water halen en zorgt voor 
groter draagvlak. 

• ja

• nee

• draagvlak zit niet in de details. 



Jurre de Haan,
beleidssecretaris pensioenen VNO-NCW en MKB-Nederland

Nut en de noodzaak van de Wtp
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Poll - voorbereiding

Ben je je al aan het voorbereiden op de WTP?

• Ja, al meer dan een jaar!

• Sinds dit jaar ben ik me er in aan het verdiepen

• Nee, nog niet. Ik wacht eerst de wet af
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Het belang van de Wet Toekomst Pensioenen

1. Terugblik

2. Wat bereiken we met de WTP?

3. Next steps
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Terugblik
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Terugblik
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Wat bereiken we met de WTP

1. Eerder zicht op verhoging van pensioenen

2. Betere aansluiting pensioen op de arbeidsmarkt

3. Persoonlijker en transparanter pensioen

Maar ook veel meer…….
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Poll – aanpassing Wtp

Wat is je verwachting dat nog wordt aangepast aan de WTP? 

• De contracten

• Het invaren

• Het nabestaandenpensioen

• Enkel technische aanpassingen
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Next steps
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Debat en ruimte voor stellen nadere vragen
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Tot slot: volgende KPS-bijeenkomst

7 december 2022
v.a. 14.00 uur

m.m.v.

KPS Najaarscongres

Dagvoorzitter: Hamadi Zaghdoudi (hoofd pensioen Benelux WTW)

Sprekers: 
Jan Berndsen (hoofd verzekeren en pensioenen AFM)
Daan Kleinloog (voorzitter AG) 
Angelique Joosen (director Deloitte Risk Advisory)
Monique van der Poel (wetenschapper & docent Expertisecentrum
Pensioenrecht VU in Amsterdam)

Panelleden: 
Mark Dukers - directeur FFP
Celeste de Quelerij - consultant pensioencommunicatie TKP
Martijn Visser - registerpensioenadviseur en eigenaar Laater
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Dank voor jullie aandacht! 

• PE-punten worden aangevraagd bij AG  en FFP
Wel PE, maar niet bij AG of FFP? Vraag dan verklaring op bij secretariaat KPS!

• We zijn erg benieuwd naar jullie reactie op dit webinar → evaluatie volgt

KPS, delen is vermenigvuldigen

•




