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Besluit toekomst pensioenen 

Wijziging van het Besluit uitvoering PW en WVBP vanwege aanpassing regeling voor nettopensioen 

Fiscale uitvoeringsregelingen Wet toekomst pensioenen 

Besluit experimenten pensioenregeling voor zelfstandigen 
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Memorie van toelichting Wet toekomst pensioenen  

Wetsvoorstel wijziging Wet toekomst pensioenen  
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Onderzoek DNB - Update transitie-effecten  

Advies Raad voor de Rechtspraak Wet toekomst pensioenen  
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Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over handhaving Wet DBA  
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Ramingstoelichting Wet Toekomst Pensioenen  

Uitvoeringstoets Belastingdienst Wet toekomst pensioenen  
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Advies Autoriteit Persoonsgegevens Wet toekomst pensioenen  
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Toezichttoets DNB Wet toekomst pensioenen  
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 Documenten  Werkenaanonspensioen: 

Openbare zoekmachine (snel scannen van wetteksten) 
Van pensioenakkoord naar wetgeving 
De belangrijkste verschillen in het wetsvoorstel WTP sinds de internetconsultatie 
Tool box voor professionals met communicatiemiddelen over het nieuwe pensioenstelsel. 

 

https://www.werkenaanonspensioen.nl/
https://zoeken.werkenaanonspensioen.nl/
https://www.werkenaanonspensioen.nl/binaries/werkenaanonspensioen/documenten/rapporten/2022/1/2/van-pensioenakkoord-naar-wetgeving/Factsheet+Szw_toegankelijk.pdf
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