
Veranderingen Pensioenstelsel 

 

Op de hoogte 

Miljoenen burgers hoorden onverwacht dat hun pensioenuitkeringen – vaak voor het 

eerst in 12 jaar – hoger worden. Bij veel pensioenfondsen is de dekkingsgraad in de loop 

van 2022 naar het hoogste niveau in jaren gestegen, vooral door de stijgende rente. 

Goed nieuws dus. Dat heeft weinig te maken met de nieuwe Wet toekomst pensioenen 

die vanaf 2023 ingaat. De nieuwe wet leidt tot een aantal veranderingen en dat zijn niet 

allemaal ontwikkelingen in de goede richting. In deze special lees je wat dat voor je 

pensioen betekent. En waar je op moet letten. 

Onze abonnees weten hoe actueel en praktisch de Geldgids is. Nog geen abonnee? Maak 

dan gebruik van ons unieke aanbod om de Geldgids een jaar lang te proberen tegen 

50% korting. De zomeractie loopt tot en met 31 augustus 2022. Wel abonnee? Verstuur 

deze special dan ter kennismaking aan vrienden of familie.  

Reinout van der Heijden 
Hoofdredacteur 
 
 
 
 

Pensioenstelsel 
Veranderingen vanaf 2023 
 
De nieuwe pensioenwet Wet toekomst pensioenen (WTP) gaat naar verwachting 
volgend jaar in. Wat gaat er veranderen en wanneer? 

Tekst: Dirk-Jan Plate en Reinout van der Heijden 

 

Onverwacht hebben miljoenen burgers gehoord dat de pensioenuitkeringen – vaak voor 

het eerst in 12 jaar – hoger worden. Dat heeft maar beperkt te maken met de nieuwe 

Wet toekomst pensioenen die vanaf 2023 ingaat, maar vooral met de ontwikkelingen op 

de financiële markten. Bij veel pensioenfondsen is de dekkingsgraad in de loop van 2022 

naar het hoogste niveau in jaren gestegen, vooral door de stijgende rente. De nieuwe wet 

leidt tot een aantal veranderingen. 

 
Begeleiding 



Wie met pensioen gaat, krijgt tijdig informatie van zijn pensioenfonds. Dat moet vanaf 

volgend jaar minder vrijblijvend worden. Pensioenfondsen moeten hun deelnemers 

uiterlijk 6 maanden voor de pensioendatum beginnen met begeleiden (voortraject) 

zodat zij betere keuzes kunnen maken. Deze begeleiding is verplicht vanaf 1 januari 

2023. Begeleiden gaat een stuk verder dan informeren: je moet als deelnemer via een 

online keuzeomgeving goed de gevolgen van je keuzes kunnen overzien. Het 

pensioenfonds moet financieel inzicht geven en helpen bij het maken van keuzes. Wat 

gebeurt er als je je pensioen eerder of later laat ingaan, of als je kiest voor variabel 

pensioen of pensioen ineens. 

10% ineens 

Je kunt vanaf 1 juli 2023 kiezen om bij het ingaan van je pensioen maximaal 10% van de 

totale pensioenpot ineens te laten uitkeren. Het uitgekeerde bedrag wordt in een keer 

belast. Wie hiervoor kiest, kan niet meer kiezen voor een variabel pensioen waarbij je de 

eerste jaren na pensionering een hogere en daarna een lagere uitkering krijgt (of 

andersom). 

De wettelijke mogelijkheid om te kiezen voor een bedrag ineens zou ingaan op 1 januari 

2023, maar sommige pensioenfondsen zijn er nog niet klaar voor. Daarom heeft de 

Pensioenfederatie gelobbyd om de invoering van dit wetsartikel uit te stellen naar 1 juli 

en dat is gelukt. Zodoende hoeven pensioenfondsen pas eind 2022 te beginnen met 

informeren (begeleiding is een verplichting vanaf 1 januari) van deelnemers over de 

mogelijkheid van 10% ineens uitkeren. 

Doorwerken met pensioenopbouw 

Wie na de AOW-leeftijd blijft doorwerken, kan vanaf 2023 nog pensioen blijven 

opbouwen tot 5 jaar na de pensioendatum. Dat is aantrekkelijk voor mensen met te 

weinig pensioen. Zij stellen het uitbetalen van het ouderdomspensioen uit en bouwen 

bovendien extra pensioen op. Door beide maatregelen stijgt het pensioen flink. Let wel: 

niet iedere pensioenuitvoerder biedt deze mogelijkheid aan. 

Jantine verdiende voor haar pensionering €3.000 netto per maand. Sinds het bereiken 

van de AOW-leeftijd ontvangt zij een AOW-uitkering en een pensioen. Bij elkaar €2.000 

per maand. Als zij 3 dagen aan het werk blijft, levert dat nog eens €2.000 per maand op. 

Bij elkaar €4.000. Zij houdt meer nettoloon over dan voorheen, want zij betaalt geen 

AOW-premie meer vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd. Zij zou ervoor kunnen kiezen 



haar pensioen uit te stellen, wat haar na de uitstelperiode een hoger pensioen oplevert. 

Als zij tijdens de AOW-periode ook nog extra pensioen op kan bouwen, levert haar dat 

een nog hoger inkomen op. 

 

Verder pensioen opbouwen kan via het pensioenfonds, maar ook individueel. Bij 

individueel pensioen geldt ook een opbouwdrempel (franchise), die wordt volgend jaar 

verhoogd van €12.837 naar €14.802. Let op of je bij het verder opbouwen via de 

pensioenregeling gebruik kunt maken van de doorsneepremie, of dat je een 

leeftijdsafhankelijke premie gaat betalen. Die is voor oudere werknemers vaak 2 tot 3 

keer hoger dan voor jongeren. Je kunt dan beter individueel pensioen sparen en kiezen 

voor een tijdelijke pensioenuitkering van bijvoorbeeld 5 tot 15 jaar, in plaats van 

levenslang zoals bij pensioenregelingen verplicht is. 

Meer zelf opbouwen 

Zzp’ers en werknemers zonder pensioenregeling kunnen vanaf volgend jaar een meer 

volwaardig pensioen opbouwen. De maximale opbouw gaat van 13,3% naar 30% van 

het pensioengevend salaris. Dat geldt voor pensioenregelingen via de werkgever 

(tweede pijler) en voor individuele pensioenen (derde pijler). Als je over eerdere jaren 

pensioenpremie wilt inhalen, is dat vanaf volgend jaar een stuk gemakkelijker. Tot 2023 

geldt de regel dat je extra inleg niet hoger mag zijn dan €7.587 per jaar (of €14.978 voor 

werknemers die maximaal 10 jaar van de AOW-datum verwijderd zijn). Nu is het 

maximum gesteld op €38.000. 

Ook werknemers met een matige pensioenregeling bij de werkgever kunnen hiervan 

gebruikmaken of extra sparen in hun werknemerspensioen. De beste oplossing is 

persoonlijk, afhankelijk van je wensen en financiële situatie. 

 

Partnerpensioen 

In het nieuwe stelsel moet de achterblijvende partner meer duidelijkheid krijgen over 

zijn inkomen als zijn partner overlijdt. Het nieuwe stelsel wordt tussen 2023 en 2027 

ingevoerd, dus de komende jaren houdt de onzekerheid aan. Hoe snel is het 

pensioenfonds met het invoeren van de aanpassingen? Daar moet je als 

pensioendeelnemer goed op letten. Er zijn 3 situaties: partnerpensioen voor de 

pensioendatum, tussen 2 banen in en na de pensioendatum. Er is ook nog een vierde 



mogelijkheid, namelijk dat er – door specifieke eisen van het pensioenfonds – helemaal 

geen partnerpensioen is geregeld. Dat zal verbeterd worden door een uniform 

partnerbegrip. 

Voor de pensioendatum 

Als iemand overlijdt, ontdekt de achterblijvende partner vaak tot zijn schrik dat het 

inkomen enorm daalt. Het uitgekeerde partnerpensioen valt meestal tegen, vooral als de 

overledene in het verleden van werkgever is gewisseld. In het nieuwe pensioenstelsel 

krijgen achterblijvers een beter pensioen als de partner overlijdt voor zijn pensioen. Dat 

is in ieder geval de bedoeling. Het partnerpensioen kan voor pensioendatum worden 

verzekerd tot maximaal 50% van het laatstgenoten salaris. Uiteindelijk bepalen sociale 

partners de hoogte van het te verzekeren percentage. Een verzekerd percentage bij 

overlijden voor pensioendatum van 30% is dus ook voorstelbaar. Belangrijk is dat het 

partnerpensioen voor pensionering niet langer afhankelijk is van je diensttijd bij de 

laatste werkgever. 

Tussen twee banen in 

Er komt ook een verzekering van maximaal 3 maanden voor het geval iemand tussen 2 

banen door komt te overlijden. Dat heet een ‘in between jobs’-uitloopdekking en is gelijk 

aan de partnerpensioendekking die geldt gedurende de WW-periode. Na afloop van deze 

perioden krijgt een voormalig deelnemer de mogelijkheid het partnerpensioen vrijwillig 

voort te zetten. Ieder jaar wordt hem om een verlenging gevraagd. De premie wordt 

betaald uit het kapitaal dat bedoeld is voor het ouderdomspensioen. 

Na ingaan van het pensioen 

Overlijdt iemand na het bereiken van de AOW-leeftijd, dan is er in principe geen 

partnerpensioen meer. In het nieuwe stelsel bestaat opgebouwd partnerpensioen niet 

meer. Bestaande pensioenaanspraken worden overgeheveld naar de persoonlijke 

pensioenpot. Op de pensioendatum moet de eigenaar kiezen of hij een deel van zijn 

ouderdomspensioen wil inleveren om zijn partner bij zijn overlijden een levenslange 

uitkering te garanderen van maximaal 70% van het ouderdomspensioen. Dat is een dure 

verzekering, de verleiding kan groot zijn om hier toch maar niet voor te kiezen. 

 

Partnerbegrip wordt uniform 



Soms is er helemaal geen partnerpensioen, omdat het pensioenfonds de samenwonende 

partner niet erkent. Sommige pensioenuitvoerders eisen van samenwoners zonder 

samenlevingscontract een gezamenlijke huishouding van 6 maanden, anderen van 5 

jaar. In de nieuwe pensioenwet komt er een uniform partnerbegrip. 

Volgens het wetsvoorstel is een partner: echtgenoot, geregistreerd partner of ongehuwd 

samenwonend, met uitzondering van (groot)ouders, (klein)kinderen en stief- of 

pleegkinderen. Daarnaast moet er een gezamenlijke huishouding worden aangetoond 

door middel van een: 

 samenlevingscontract, officieel vastgesteld door de notaris. In het 

samenlevingscontract is minimaal vastgelegd dat de samenwoners bijdragen in 

de kosten voor het levensonderhoud en dat ze daadwerkelijk op hetzelfde adres 

wonen; of 

 partnerverklaring. Daarin verklaren de samenwoners een gezamenlijke 

huishouding te voeren en willen in het kader van de pensioenregeling als partner 

worden gezien; of 

 eenzijdige partnerverklaring. Daarin maakt de achterblijvende partner 

aannemelijk dat er sprake was van een gezamenlijke huishouding. 

Voor uiterlijk 2027 moeten pensioenuitvoerders het uniforme partnerbegrip gaan 

toepassen wat hopelijk veel pijnlijke discussies scheelt. Sommige pensioenfondsen 

denken gelukkig mee, zoals blijkt uit dit voorbeeld uit de praktijk: 

Egbert verandert op 1 januari 2022 van werkgever. In zijn oude pensioenregeling was 

zijn partner erkend, omdat hij meer dan 6 maanden met haar samenwoonde. Hij heeft 

geen samenlevingscontract. Als Egbert bij zijn nieuwe pensioenfonds Metaal en 

Techniek (PMT) probeert zijn Anw-hiaatverzekering voort te zetten, ontdekt hij dat zijn 

partner alleen meetelt met een samenlevingscontract. Aangezien dat onder de nieuwe 

wet anders wordt, is PMT toch bereid om de partner ook zonder samenlevingscontract 

te accepteren. Gelukkig maar. Als hij niet toevallig achter deze eis was gekomen, was bij 

PMT zijn voortijdige overlijden uitgelopen op een ramp voor zijn partner. Een probleem 

dat voor hem eerder niet bestond. 

 

Overstap naar het nieuwe stelsel 



De eerder bij pensioenfondsen opgebouwde pensioenen worden overgeheveld naar het 

nieuwe pensioensysteem. Daarvoor moet de huidige waarde voor iedereen contant 

worden gemaakt. Gaat dat wel goed? 

De Consumentenbond vindt het belangrijk dat dit gehele proces op een uniforme en zeer 

duidelijke wijze gebeurt. Je moet kunnen controleren of het pensioenfonds is uitgegaan 

van de juiste gegevens. In het verleden is al vaak genoeg aangetoond dat de 

administratie van het pensioenfonds gebreken vertoont. Die gebreken moeten aan het 

licht komen, voordat er kan worden overgedragen. 

Loket voor vragen en klachten 

Vertrouwen komt met transparantie en goede communicatie. Er moet een pensioenloket 

komen waar deelnemers vragen kunnen stellen en terecht kunnen om hun berekening 

te laten controleren. Dit loket moet beschikbaar zijn totdat de gehele transitie is 

afgerond, ook gedurende de overgangsperiode van 10 jaar tot 2037. Is die periode 

voorbij, dan wordt het lastig om fouten gecompenseerd te krijgen. Er is immers geen 

collectieve pot meer waar dat uit kan gebeuren. Wij weten op basis van signalen en 

eigen onderzoek dat er structureel fouten gemaakt worden bij de huidige 

pensioenuitvoerders. Als het fout gaat, heeft de consument weinig wettelijke 

bescherming. De rechter oordeelt dat het pensioenreglement leidend is. 

Pensioenfondsen maken er vaak geen werk van om die fouten op te sporen en te 

corrigeren. Dat geldt niet voor alle pensioenfondsen. Wij hebben bij een onderzoek naar 

premievrije voortzetting van het pensioen bij arbeidsongeschiktheid gezien hoezeer dit 

per pensioenfonds verschilt (Geldgids oktober 2019, p.10). 

Toezichthouder AFM moet signalen over klachten en onvrede rapporteren aan EIOPA, 

de Europese toezichthouder op pensioenen en verzekeringen. Dat is op basis van de 

huidige klachtenregelingen onmogelijk. Daarom moet er een onafhankelijke 

klachteninstantie komen. De Consumentenbond wil dat combineren met een 

pensioenloket voor vragen. Daarom pleiten wij sinds juni 2021 voor de oprichting van 

een Pensioenautoriteit. 

Meer keuze 

Daarnaast pleit de Consumentenbond voor meer keuzemogelijkheden. Een nieuw stelsel 

moet de consument meer vrijheid bieden en is niet bedoeld om de positie van de sociale 

partners te versterken. Pensioen moet meer een product worden dat aansluit bij de 

persoonlijke situatie. Collectief is niet per definitie sociaal en solidair. Een collectief 

stelsel is voordelig voor mensen met een hoge levensverwachting en die zijn toch al 



beter gepositioneerd in het leven. Daarom zou de Consumentenbond bijvoorbeeld willen 

dat mensen op de pensioenleeftijd ook de mogelijkheid hebben te kiezen voor een 

tijdelijke uitkering en niet alleen levenslang. Een magazijnmedewerker leeft gemiddeld 

veel korter dan een directeur. In het huidige en het toekomstige stelsel subsidieert hij de 

directeur, door de verplichting het pensioen levenslang uit te keren. 

 

 

 

 

Pensioenstelsel 
Nog steeds weinig te kiezen 

 

Reikhalzend werd uitgekeken naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat zou 
werknemers meer verantwoordelijkheid en flexibiliteit geven. Maar de nieuwe 

pensioenwet valt tegen en biedt eerder minder dan meer keuze. De vraag is of een 
verplicht pensioen nog wel werkt.  

Tekst: Dirk-Jan Plate en Reinout van der Heijden 

, bankzaken en verzekeringen. Dan moet dat ook gelden voor pensioen.  

Achterhaald stelsel 

Nederland kent een pensioenstelsel met kapitaaldekking. Dat wil zeggen dat je zelf geld 

opzij zet voor je eigen pensioen. In andere landen dekt de overheid de 

pensioenuitkeringen. Dat ‘voor je eigen pensioen’ valt overigens bij veel 

pensioenfondsen tegen. Dat komt door de doorsneesystematiek die pensioenfondsen 

toepassen. Ongeacht de leeftijd bouwt iedereen hetzelfde pensioen op. Tevens betalen 

jongeren en ouderen dezelfde premie ondanks het feit dat het geld van de jongeren 

langer kan renderen. Jarenlang werkte dit systeem prima. Je werkte je gehele carrière bij 

dezelfde werkgever of branche. Wat je vroeger ‘te veel’ betaalde, verdiende zichzelf later 

terug. De tijden veranderen. Werknemers werken niet meer hun hele leven bij dezelfde 

werkgever of in dezelfde branche. Het huidige pensioenstelsel dupeert jongeren en lager 

opgeleiden. Hoger opgeleiden zien hun inkomen in de tweede helft van hun loopbaan 

gemiddeld sterker stijgen en profiteren daardoor meer van de doorsneepremie. Dat gaat 

veranderen. In de toekomst betaalt iedereen eenzelfde premie voor zijn eigen 

individuele pensioen. Nederland heeft - vergeleken met andere landen met een 

kapitaalgedekt stelsel - weinig keuzemogelijkheden voor pensioen. Je kunt niet kiezen 

waar je je pensioen onderbrengt, hebt geen invloed op het beleggingsbeleid, kunt de 

aanspraak alleen levenslang laten uitkeren en mag na de pensioendatum zelden een 

andere partner aanwijzen voor partnerpensioen. 



Eigen verantwoordelijkheid 

Als iedereen zijn individuele pensioenpot krijgt, is het logisch dat daarmee ook de eigen 

verantwoordelijkheid en de keuzemogelijkheden verruimd worden. Dat gebeurt slechts 

in zeer beperkte mate. Pensioenfondsen kunnen meer ruimte bieden, zoals verzekeraars 

en premiepensioeninstellingen (PPI) nu al regelmatig bieden. Echter onder invloed van 

de vakbonden gaat de voorkeur uit naar de solidaire variant van de pensioencontracten 

nieuwe stijl. 

Drie soorten pensioencontract Het nieuwe pensioenstelsel biedt 3 pensioencontracten: 

1. De solidaire premieovereenkomst. Bij het solidaire contract zijn de uitkeringen 

altijd variabel. Maar welke smaak het wordt, bepaal je niet zelf. Dat doet het 

pensioenfonds in overleg met werkgever en vakbond. Bij dit contract kunnen de 

sociale partners een solidariteitsreserve aanleggen van maximaal 15% van het 

pensioenkapitaal, met als doel de beleggingsrisico’s op te vangen en het 

inflatierisico tussen generaties te delen. Dit is vooral gunstig voor oudere 

deelnemers die dankzij deze reserves verzekerd zijn van een redelijk stabiel 

pensioen.  

2. De flexibele premieovereenkomst. Bij het flexibele contract kun je kiezen hoeveel 

risico je wilt nemen met beleggen. Gepensioneerden kunnen kiezen tussen vaste 

of variabele uitkeringen. Op de pensioendatum kun je – onder voorwaarden – je 

opgebouwde pensioenkapitaal onderbrengen bij een andere aanbieder. Verplicht 

gestelde bedrijfstakpensioenfondsen die deze variant uitvoeren, moeten een 

risicodelingsreserve aanbieden. Dat verkleint de verschillen tussen de 2 smaken 

en zo kunnen de sociale partners ook het flexibele contract een solidair karakter 

geven.  

3. De premie-uitkeringsovereenkomst. Dit contract mag alleen door een 

verzekeraar worden uitgevoerd en blijft verder buiten beschouwing van dit 

artikel. 

Het is belangrijk dat de deelnemer aan een pensioenregeling meer flexibiliteit krijgt. 

Anders verliest hij wel zijn garanties, maar blijft hij net zo beperkt als in het huidige 

systeem. In het oude stelsel had je een vaste aanspraak, van een bepaald bedrag vanaf de 

pensioendatum. Dat is nu onzeker: je weet hoeveel euro er in de pot zit, maar niet 

hoeveel pensioen je daarvoor gaat krijgen. Misschien wordt het pensioen hierdoor 

uiteindelijk hoger dan in het oude stelsel, maar dat is niet de reden voor de invoering 

van het nieuwe stelsel. En ook uitbreiden van de keuzemogelijkheden is niet het doel. 



Het systeem gaat op de schop omdat de garantie door de lage marktrente te duur wordt 

en de doorsneesystematiek achterhaald is. Volgens de Consumentenbond speelt ook 

mee dat de pensioensector en vakbonden bang zijn om hun positie kwijt te raken, omdat 

de Europese Unie kritiek heeft op het Nederlandse pensioenstelsel. 

Liever minder keuze dan meer 

Sociale partners hebben argumenten om het stelsel solidair te houden. Zo kunnen ze de 

verliezers in het nieuwe stelsel compenseren en schommelingen in de variabele 

pensioenuitkeringen opvangen. Maar dat lijken gelegenheidsargumenten. Ondertussen 

wordt duidelijk dat de sociale partners liever minder keuze willen dan meer. Op dit 

moment zijn er nog grote verschillen tussen pensioenen opgebouwd via de werkgever in 

de tweede pijler en individuele pensioenopbouw in de derde pijler. Je kunt via de derde 

pijler weinig pensioen opbouwen, maar het voordeel is dat je het opgebouwde tegoed 

ook tijdelijk kunt uitkeren. In de nieuwe pensioenwet wordt de opbouwruimte in de 

derde pijler flink verhoogd en gelijkgesteld aan die van de tweede pijler. In 2021 werd 

duidelijk dat de nieuwe pensioenwet voorziet in een verbod op tijdelijke lijfrentes. Vanaf 

2023 zouden alle uitkeringen verplicht levenslang worden. Na kritiek van de 

Consumentenbond is dit plan ingetrokken, maar voor hoelang is niet duidelijk. 

Verplicht pensioen: is dat houdbaar? 

Kort na de Tweede Wereldoorlog is het Nederlandse pensioenstelsel uitgebreid met de 

zogenoemde grote verplichtstelling. Dat regelt dat binnen een sector alle ondernemers 

verplicht zijn zich aan te sluiten bij het bedrijfstakpensioenfonds. Zo wordt voorkomen 

dat bedrijven met elkaar gaan concurreren op het gebied van pensioen en wordt ervoor 

gezorgd dat iedereen in de sector een behoorlijk pensioen opbouwt. De vakbeweging 

heeft dankzij deze verplichtstelling een voet tussen de deur bij veel bedrijven om 

vervolgens een cao af te sluiten. In Nederland is zo’n 80% van de werknemers in 

loondienst verplicht deelnemer aan een bedrijfstakfonds. Vanuit de Europese Unie is er 

kritiek op deze verplichtstelling, omdat het de concurrentie beperkt. Toch wordt het 

oogluikend toegestaan zolang de pensioenregelingen voldoende collectief en sociaal zijn. 

De doorsneepremie gold altijd als een sterk bewijs van solidariteit, maar die wordt in 

het nieuwe pensioenstelsel juist afgeschaft. Levenslang pensioen, solidaire buffers en 

een actieve houding van het pensioenfondsbestuur voor de verdeling van reserves 

tussen generaties zijn andere bewijzen. Dat verklaart het toenemende paternalisme van 

pensioenfondsen en vakbonden in het nieuwe stelsel. De vraag is of de grote 

verplichtstelling nog wel werkt. Een goed pensioen voor iedereen is al lang geen 

zekerheid meer. Er zijn genoeg bedrijfstakpensioenfondsen (bijvoorbeeld recreatie, 



particuliere beveiligers, bakkers en vleeswaren) waar de pensioenopbouw inmiddels 

ruim ondermaats is. Zzp’ers vallen niet onder deze verplichtstelling en bouwen vaak 

geen pensioen op. Platformbedrijven als Deliveroo en Uber omzeilen bewust de 

aansluiting bij een pensioenfonds, door hun werknemers ‘zelfstandigen’ te noemen. Als 

een werkgever binnen een bepaalde bedrijfstak valt, krijgt hij van het desbetreffende 

pensioenfonds vaak een hoge rekening voor premiebetaling met terugwerkende kracht. 

Bedrijven kunnen daardoor in financiële problemen komen. Er zijn honderden 

rechtszaken per jaar over deze verplichte aansluiting, vaak door bedrijven die vinden 

dat zij niet in de genoemde sector thuishoren. Zo bestempelde Greenpeace schepen zoals 

de Rainbow Warrior als pleziervaartuig om onder een verplichte pensioenregeling voor 

de werknemers uit te komen. Uiteindelijk wees het gerechtshof deze creatieve oplossing 

af. Al met al geldt: de vakbonden willen zoveel mogelijk bedrijven dwingen zich aan te 

sluiten bij de pensioenregeling van hun bedrijfstak en willen de pensioenregelingen zo 

collectief en solidair houden, om te voorkomen dat de Europese Unie ingrijpt. De 

behoudzuchtige opstelling van de sociale partners zorgt ervoor dat keuzemogelijkheden 

zoveel mogelijk beperkt worden. Meer keuze betekent minder solidariteit en dat 

vergroot het risico dat bedrijfstakpensioenfondsen hun uitzonderlijke positie in het 

Europese recht niet kunnen behouden. 

 

Wat verandert er? 

De sociale partners hebben uitbreiding van de keuzemogelijkheden in de nieuwe wet 

zoveel mogelijk tegengehouden. In het artikel op de vorige pagina vind je een overzicht 

van wat er vanaf 2023 verandert met de komst van de nieuwe wet. 

*** 

 

 

 
 
 

 

 


