
Financieel Dagblad 

Minister stelt nieuwe pensioenwet opnieuw uit 
 

Martine Wolzak – 6-10-2022 

In het kort 

• Het is niet langer realistisch om de nieuwe pensioenwet per 1 januari aanstaande in te laten 

gaan. 

• Pensioenenminister Carola Schouten verschuift de beoogde ingangsdatum naar halverwege 

volgend jaar. 

• Als de nieuwe wet er dan nog niet is, gelden voor het indexatiebesluit over 2024 weer de 

oude strikte regels. 

Pensioenenminister Carola Schouten stelt de invoering van de nieuwe pensioenwet uit. De beoogde 

ingangsdatum van 1 januari aanstaande is volgens haar 'niet langer realistisch', daarom mikt zij nu op 

1 juli volgend jaar. Met dit uitstel wil Schouten 'duidelijkheid' geven aan de pensioensector. 

De behandeling van het wetsvoorstel dat hoort bij het nieuwe pensioenstelsel in de Tweede Kamer 

kost meer tijd dan gehoopt. Daardoor is volgens Schouten 'niet aannemelijk' dat het voor het einde 

van het jaar ook door de Eerste Kamer kan zijn behandeld. 

'Mijn streven is en blijft om het wetsvoorstel zo snel als mogelijk in werking te laten treden', schrijft 

de minister in antwoord op vragen van Kamerlid Pieter Omtzigt. 'Het wetsvoorstel biedt namelijk 

eerder perspectief op een koopkrachtiger pensioen, en ook de pensioenopbouw wordt persoonlijker 

en transparanter.' 

De Pensioenfederatie, de branchevereniging van de fondsen, noemt het uitstel 'aan de ene kant 

vervelend'. Voorzitter Ger Jaarsma: 'Tegelijkertijd geeft dit ook duidelijkheid. Die hebben wij ook 

nodig om verder te kunnen naar het nieuwe stelsel.' 

Versoepelde indexatieregels 

Bij het sluiten van het pensioenakkoord, ruim drie jaar geleden, was de hoop nog dat de nieuwe 

pensioenwet per 2021 van kracht zou worden. Maar de uitwerking van de plannen heeft veel meer 

tijd gekost dan eerder gedacht en een nieuw kabinet liet op zich wachten. Daardoor was de 

ingangsdatum al verschoven naar begin 2023. Daar komt nu nieuw uitstel van een half jaar bovenop. 

Dat zou gevolgen kunnen hebben voor de indexatieregels. In aanloop naar de nieuwe pensioenwet 

hebben de pensioenfondsen de ruimte gekregen om pensioenen te indexeren (compenseren voor 

inflatie), als hun dekkingsgraad hoger is dan 105% in plaats van 110%. Maar de regeling loopt eind dit 

jaar af en Schouten is 'vooralsnog' niet van plan die te verlengen. 

Zodra de nieuwe pensioenwet ingaat, kunnen fondsen gebruik maken van het zogeheten 

transitiekader in die wet. Ook dat biedt de kans om pensioenen sneller en meer te verhogen dan de 

huidige pensioenwet toelaat. Maar als die er per 1 juli nog niet is, gelden voor het indexatiebesluit 

over 2024 weer de oude, strikte regels. 

300 vragen 



De Tweede Kamer had de afgelopen weken nog meer dan 300 vragen over het wetsvoorstel dat 

hoort bij de in 2019 door kabinet, werkgevers en vakbonden afgesproken pensioenhervorming. 

Beantwoording daarvan vraagt opnieuw extra tijd. Kamerleden van links tot rechts maken zich 

bijvoorbeeld grote zorgen over hoe de circa €1500 mrd aan opgebouwd pensioenvermogen straks 

wordt verdeeld over werkenden en gepensioneerden. 

PvdA en GroenLinks vinden daarnaast dat er te weinig is geregeld om ook zzp'ers pensioen te laten 

opbouwen. Steun van ten minste een van deze twee linkse oppositiepartijen is nodig om het 

wetsvoorstel straks door de Eerste Kamer te krijgen, waar de coalitie geen meerderheid heeft. Een 

alternatief op rechts lijkt er niet te zijn, bleek de afgelopen weken tijdens de eerste 

wetgevingsoverleggen over het nieuwe pensioenstelsel in de Tweede Kamer. Maandag praat de 

Tweede Kamer opnieuw met minister Schouten over de pensioenwet, dan zal zij onder meer ingaan 

op de kritiek van PvdA en GroenLinks. 

Als de nieuwe pensioenwet eenmaal is ingegaan, hebben pensioenfondsen volgens het huidige 

wetsvoorstel tot 1 januari 2027 de tijd om de overstap naar het nieuwe stelsel te maken. Dat vraagt 

nog veel werk: sociale partners moeten een nieuwe regeling afspreken, de pensioenadministratie 

moet op de schop en het vermogen verdeeld. Het is nog onduidelijk of de fondsen daar nu ook zes 

maanden extra voor krijgen. Daarover gaat het ministerie nog in overleg met sociale partners, de 

medeondertekenaars van het pensioenakkoord.  

 

 


