
 
 

 

 
 

 

Honderdduizenden deelnemers gedupeerd door uitstel pensioenwet 
 
 

De invoering van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) wordt uitgesteld meldde de Minister voor 
Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. Dit heeft tot gevolg dat ongeveer 600.000 deelnemers 
en pensioengerechtigden geconfronteerd worden met een dreigende korting van hun 
pensioenaanspraken en hun pensioenuitkeringen. 

Wij vinden het onbegrijpelijk dat er geen oog is voor de honderdduizenden Nederlanders die straks 
gekort moeten worden op hun pensioenaanspraken en uitkeringen, juist in deze zware tijden. Vlak 
voor de invoering van een nieuw pensioenstelsel gaan honderdduizenden Nederlanders de 
boodschap krijgen dat zij pech hebben. Dat zij moeten inleveren omdat er een buffer moet worden 
vergroot bij hun pensioenfonds. Een buffer die bij de invoering van de Wtp weer wordt verdeeld. Dat 
het verhogen van de pensioenen wel door de wetgever met tijdelijke maatregelen mogelijk wordt 
gemaakt maar dat er niemand iets doet om onnodige kortingen te voorkomen. 

Die korting moet de eerste helft van 2023 plaatsvinden, om een buffer in stand te houden die bij de 
invoering van de Wtp (naar verwachting op 1 juli 2023) niet meer nodig zal zijn. Om dit in cijfers uit te 
drukken: in 2022 was een minimale dekkingsgraad van 90% genoeg, op 1 januari 2023 is minimaal 
105% nodig om niet te hoeven korten en op 1 juli 2023 is minimaal 90% weer genoeg om niet te 
hoeven korten. Dit is een absurde situatie. Voor het doorvoeren van de korting zullen behoorlijke 
kosten gemaakt moeten worden terwijl het vermogen daarna wordt ingevaren in het nieuwe stelsel. 
Wij roepen de Minister op om de vrijstelling te verlengen totdat de Wtp is de Eerste Kamer is 
behandeld. 

De afgelopen twee jaar was er namelijk een overgangsmaatregel vanwege de voorbereidingen op de 
invoering van de Wtp. Pensioenfondsen waar de buffer niet (geheel) aanwezig was (waaronder ook 
een aantal hele grote pensioenfondsen), hoefden niet te korten op de aanspraken en de uitkeringen. 

Als bestuur van genoemde fondsen moeten we iets gaan uitleggen wat onbegrijpelijk is en heel veel 
geld kost om door te voeren. 

 

 



Juist nu, terwijl het wetsontwerp nota bene in de Tweede Kamer wordt behandeld, wordt de 
overgangsmaatregel niet verlengd. Dat is des te schrijnender omdat sinds medio 2022 een Algemene 
Maatregel van Bestuur van kracht is waardoor pensioenaanspraken en -uitkeringen eerder kunnen 
worden verhoogd. Ook is door toezichthouder De Nederlandsche Bank, in verband met de enorm 
hoge inflatie, een handreiking gedaan die ervoor zorgt dat eerder volledig geïndexeerd kan worden. 
Dat is goed nieuws voor miljoenen Nederlanders, zo hebben we de afgelopen weken in de media 
kunnen vernemen. Maar niet alle Nederlanders krijgen dus een hoger pensioen. 

En daarom roepen we de Minister op om de vrijstellingsregeling te verlengen totdat de Wtp in de 
Eerste Kamer behandeld is. 
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