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Inleiding
Nadat overeenstemming was bereikt tussen de sociale partners en het kabinet in de
Sociaal Economische Raad (SER) op 15 juni 2019 was het, afgezien van de nodige
artikelen in de vakpers op het gebied van pensioenen, akelig stil. Eerst op 22 juni
2020 werd de Tweede Kamer geïnformeerd door een brief van Minister Koolmees
(SZW) met als titel “Aanbieding documenten uitwerking pensioenakkoord”.
Tijdslijn wetgevingsfase:
Nederland is dus bezig het pensioenstelsel te vernieuwen. Het wetgevingsproces
van de Wet Toekomst Pensioenen loopt dus nog. Het is voorzien dat de aangepaste
regels voor het vernieuwde pensioenstelsel ingaan op 1 januari 2023. Tot nu toe zijn
de volgende fasen doorlopen.
Begin 2021: Internetconsultatie.
Via deze vorm van consultatie kon je als burger, bedrijf en maatschappelijke
organisatie meer te weten komen over de wetsvoorstellen en je ideeën hierover bij
de overheid kenbaar maken. Deze vorm van consultatie leverde ruim 800 reacties
op, hetgeen tevens duidelijk maakt hoe groot de maatschappelijke betrokkenheid van
iedere ‘inspreker’ is bij dit voorstel tot wijziging van ons huidige pensioenstelsel. Ook
ons pensioenfonds (ABP) heeft een eigen zienswijze ingediend in de consultatiefase,
zoals dat ook door de Koepel Gepensioneerden, waar de KVEO onderdeel van
uitmaakt, is gebeurd.
Zomer 2021: Toetsen en adviezen.
In de zomer van 2021 staan de toetsen en adviezen centraal zoals het toetsen van
het beheer en de uitvoering van respectievelijk de toezichthouders DNB, AFM en de
Belastingdienst. Ook worden adviezen ingewonnen bij o.m. het College van de
rechten van de Mens, de Raad voor de rechtspraak, de Autoriteit persoonsgegevens

en het Adviescollege toetsing regeldruk. Na het verwerken van deze toetsen en
adviezen volgde de aanvraag aan de afdeling advisering van de Raad van State
(RvS), een afdeling die alle wetsvoorstellen die naar de Tweede en Eerste kamer
gaan controleert. Tijdens de gehele voornoemde fase, dus na de internetconsultatie
en vóór de parlementaire behandeling, is de inhoud van het wetsvoorstel niet
openbaar.
26 november 2021: Advies aanvraag bij de Raad van State ingediend.
“De ministerraad heeft er op voorstel van staatssecretaris Wiersma van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid mee ingestemd om het wetsvoorstel Toekomst
Pensioenen voor advies naar de Raad van State te sturen. De verwachting is dat het
wetsvoorstel en het advies van de Raad van State in het voorjaar naar de Tweede
Kamer worden gestuurd. Het streven van het kabinet is om de nieuwe pensioenwet
uiterlijk 1 januari 2023 in werking te laten treden. De sociale partners en
pensioenuitvoerders krijgen vier jaar de tijd om pensioenregelingen aan te passen
aan de nieuwe wetgeving, dus tot 1 januari 2027”.
Voorjaar 2022: Parlementaire behandeling wetsvoorstel Toekomst Pensioenen.
Gezien de Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 (en daaraan
voorafgaande bestaat ook de mogelijkheid om op 14 en 15 maart 2022 te stemmen),
bestaat de gerede verwachting dat de voornoemde parlementaire behandeling in de
Tweede Kamer eerst eind april of begin mei 2022 zal beginnen.
Nadere informatie over de betrokkenheid van ons pensioenfonds ABP na het
bereiken van het pensioenakkoord tot de indieningsfase van het wetsvoorstel.
Alhoewel ABP niet betrokken is bij het maken van de arbeidsvoorwaardelijke
afspraken door sociale partners in de Sociaal Economische Raad (SER) is de
Pensioenfederatie, een organisatie waar de meeste pensioenfondsen dus ook ABP,
in Nederland bij zijn aangesloten, wel gevraagd de nodige adviezen te verstrekken
aan de sociale partners betreffende de implementatiefase, m.n. het gereed maken
van de administratiesystemen voor het toekomstig stelsel.
Momenteel vindt in het overleg tussen de sociale partners een nader onderzoek
plaats naar de mate waarin de huidige complexiteit in het pensioenreglement van
ABP kan worden teruggedrongen teneinde zo snel als mogelijk kan worden
begonnen met het invaren en overdragen van pensioenrechten en
pensioenaanspraken, die onder de huidige wetgeving zijn opgebouwd, om te zetten
naar een pensioen dat past binnen het nieuwe pensioenstelsel. In verschillende
onderdelen van de pensioenregeling is nu sprake van een grote mate van
complexiteit zoals onder meer in bijlage K van de genoemde regeling, bij het
arbeidsongeschiktheidspensioen en bij het invaliditeitspensioen.
De leden van het verantwoordingsorgaan (VO) van ABP worden regelmatig in
zogenaamde themasessies op de hoogte gehouden over de voortgang betreffende
het terugdringen van de complexiteit, een belangrijk speerpunt voor zowel het
pensioenfonds ABP als voor de betrokken sociale partners.

Tijdslijn implementatiefase:
Het voorgaande gedeelte van dit artikel is min of meer geschiedenis en dus aan de
hand van allerhande publicaties in de vakpers van pensioenen te reproduceren. Bij
de implementatiefase is dat toch meer op verwachtingen gebaseerd, waarvan de
start, het advies van de Raad van State en het vrijgeven van de inhoud van de Wet
Toekomst Pensioenen, voor publieke behandeling in de Tweede Kamer, op zich al
onzeker is.
Medio 2022: Voorbereiding pensioenfondsen
Partijen, dus ook het ABP als pensioenfonds, die een rol zullen spelen in de transitie
van het oude stelsel naar het nieuwe stelsel en al zo snel als mogelijk is in begin
2023 willen overstappen naar dat nieuwe stelsel zijn inmiddels al begonnen met de
nodige voorbereidingen, ondanks het gebrek aan houvast van een wetsvoorstel, dat
nu nog ter advisering bij de Raad van State ligt. Echter kunnen die pensioenfondsen
wel al een begin maken met de voorbereiding van de noodzakelijke wijzigingen van
het administratiesysteem door de respectieve pensioenuitvoerders,
Begin 2023 en de periode tot 2027: Inwerkingtreding en transitie.
De voorziene inwerkingtreding van de Wet Toekomst Pensioenen ligt op 1 januari
2023. Na de inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2023 start een transitieperiode
waarvan nu het uiterste transitiemoment is bepaald op 1 januari 2027.
Voorafgaande daaraan zijn er een tweetal ‘stepping stones’ ingebouwd met enkele
‘harde’ afspraken:
Op 1 januari 2025 is de afronding van alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken
voorzien. Op die datum wordt het transitieplan, opgesteld door de sociale partners,
aan de pensioenuitvoerder toegezonden.
Op 1 juli 2025 is de afronding voorzien van het implementatieplan en dient dit plan te
worden toegezonden aan de toezichthouders.
1 januari 2037: Einde extra fiscale ruimte voor compensatiemaatregelen.
De regering biedt extra fiscale ruimte voor premie-inleg voor compensatie.
Afhankelijk van het overstapmoment binnen de transitieperiode kan deze extra
fiscale ruimte minimaal 10 en maximaal 14 jaar worden gebruikt (dat laatste bij
eerder overstappen dan 1 januari 2027).
Zoal in de eerste alinea van de implementatiefase is aangegeven zijn de genoemde
jaartallen vooral richtinggevend, echter geenszins ‘spijkerhard’. De komende jaren
zullen ongetwijfeld nog niet voorziene struikelblokken opleveren die het hiervoor
genoemde schema tot aanpassingen zullen dwingen.

