
 

Wet Toekomst Pensioenen (WTP) 

In het pensioenbericht van Provisum van augustus heeft u kunnen lezen dat er hard gewerkt 

wordt aan de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel.  

Het wetsvoorstel (Wet Toekomst Pensioenen) wordt op dit moment behandeld door de 

Tweede Kamer. In deze wet wordt geregeld hoe het collectieve pensioenvermogen opnieuw 

verdeeld gaat worden. In Nederland hebben de pensioenfondsen ongeveer 1.500 miljard 

Euro aan vermogen. Geld dat gedurende tientallen jaren bijeen gespaard is via  ingelegde 

pensioenpremies en gegroeid is door het rendement op de beleggingen. Op dit moment is 

dit nog één gezamenlijke pot. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen gaat deze grote 

pensioenpot opgeknipt worden in persoonlijke potjes. Dit gaat gebeuren volgens allerlei 

strenge regels die in dit nieuwe wetsvoorstel staan. Die verdeling moet transparant en 

evenwichtig gebeuren zodat bij alle groepen, werkenden en gepensioneerden, jong en oud 

hun pensioenpotje op een eerlijke manier wordt gevuld. 

Ingangsdatum wet mogelijk vertraagd 

Zoals het er nu uitziet lijkt de behandeling in het Parlement vertraging op te lopen. Het is 

precies op dit punt van verdeling dat er nog vragen zijn bij de politiek. Er wordt in oktober 

nog een aantal overlegdagen gepland voor de Kamercommissie Sociale Zaken en pas daarna 

zal de plenaire behandeling in de Tweede kamer plaatsvinden. Daarna volgt nog de 

behandeling in de Eerste Kamer. 

Enige vertraging bij de ingangsdatum van de wet heeft zeer waarschijnlijk nog geen gevolgen 

voor de door Provisum geplande startdatum van de nieuwe pensioenregeling. Provisum had 

eind augustus een hoge beleidsdekkingsgraad van 149.0 %. Hierdoor zal het vullen van de 

individuele potjes voor ons gunstig kunnen uitpakken; dat is ook de reden dat Provisum 

streeft naar een snelle ingangsdatum van de nieuwe regeling op 1 januari 2025. Dit is 2 jaar 

eerder dan de uiterlijke ingangsdatum die in de wet genoemd wordt. 

Positie gepensioneerden 

Gepensioneerden komen er in de wet wel bekaaid vanaf op het gebied van meepraten over 

de nieuwe pensioenregeling. Vooral als je bedenkt dat vaak meer dan de helft van het totale 

gereserveerde vermogen voor toekomstige pensioenuitbetaling bestemd is voor de 

gepensioneerden van nu. Bij Provisum is dat 60%. 

https://provisum.nl/pensioenbericht-augustus-2022/


Maar, omdat pensioen een arbeidsvoorwaarde is en arbeidsvoorwaarden altijd worden 

vastgesteld in overleg tussen de werkgevers en de werknemers (de sociale partners), zijn dit 

ook de partijen die aan tafel zitten bij het overleg over de nieuwe pensioenregeling 

Hoorrecht 

Aan verenigingen van gepensioneerden, zoals de VVGP, is onder bepaalde voorwaarden een 

“hoorrecht“ toegekend. Het recht dus om van de sociale partners te “horen” welke plannen 

er zijn gemaakt om een evenwichtige overgang naar het nieuwe stelsels te garanderen. Dit 

recht om geïnformeerd te worden moet op een vroegtijdig tijdstip worden uitgeoefend 

zodat met de bevindingen van de gepensioneerdenverenigingen bij de definitieve plannen 

eventueel rekening kan worden gehouden. 

De zeer specialistische kennis over de nieuw vorm te geven regeling zit  voornamelijk bij het 

bestuur van Provisum en het Pensioenbureau. Zij laten zich op hun beurt weer door externe 

deskundigen adviseren. Het hoorrecht uitoefenen bij Provisum geeft ons dus de beste 

informatie. De VVGP waardeert het dat Provisum in het gehele overgangstraject alle 

informatie over de voortgang direct deelt met de VVGP.  

Het wettelijk hoorrecht wordt in ons geval dus vorm gegeven via een permanente 

voortgangsinformatie en dialoog tussen Provisum en de VVGP.  

Wij menen dat deze informele interpretatie van het hoorrecht voor ons het meest effectief 

is en de meeste kans biedt dat met bevindingen van de VVGP rekening wordt gehouden.  
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