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Op 30 maart 2022 heeft minister Schouten het voorstel 
ingediend voor de Wet toekomst pensioenen.  
Bij schrijven van dit artikel bereidt de Eerste Kamer zich 
voor op de behandeling van het voorstel. 
Hieronder gaan we in op de laatste wijzigingen die zijn 
aangebracht bij de behandeling door de Tweede Kamer 
en de planning van de lagere regelgeving.

Aanvaarde amendementen
De Tweede Kamer heeft op 22 december 2022 het voorstel 
voor de Wet toekomst pensioenen aanvaard. De volgende 
amendementen zijn aangenomen.

 Nummer 31 Stoffer 
De plicht voor een pensioenuitvoerder om zich aan 
te sluiten bij een geschilleninstantie eindigt niet op 
1  januari 2028, maar is permanent. 

 Nummer 47 Palland (17) 
De uitruil van ouderdoms- in partnerpensioen wordt 
stopgezet als de gewezen deelnemer aangeeft de uitruil 
niet meer te wensen, of omdat dat wettelijk niet meer 
mag.

 Nummer 49 Smals Van Beukering 
Premiepensioeninstellingen kunnen ook een premie 
 uitkeringsovereenkomst uitvoeren en moeten op verzoek 
het kapitaal uiterlijk 15 jaar voor de AOW-datum over-
dragen naar een verzekeraar voor een uitkering.

 Nummer 55 Ceder 
Sociale partners kunnen bepalen dat het nabestaanden-
pensioen op risicobasis na einde deelneming niet 3 maar 
6 maanden in stand blijft.

 Nummer 57 Nijboer Martoeg 
Het format van het UPO blijft gehandhaafd.

 Nummer 67 Stoffer c.s.
– Het Pensioenregister geeft de pensioenen in drie 

scenario’s weer.
– Het Pensioenregister geeft ook inzicht in de hoogte 

van het te bereiken pensioen, de keuzes, de gevolgen 
van keuzes en belangrijke gebeurtenissen.

– Het Pensioenregister meldt ook als er geen pensioen 
wordt opgebouwd.

– Het Pensioenregister geeft de gegevens door aan de 
uitvoerder naar keuze van de (gewezen) deelnemer 
pensioengerechtigde.

Voorstel 
Wet toekomst pensioenen
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 Nummer 76 Palland Van Beukering 
De werkgever moet de vereniging van pensioengerechtig-
den of gewezen deelnemers mededelen wat er is gedaan 
met het oordeel over het voornemen tot invaren.

 Nummer 77 Palland Ceder 
De minister voor Armoedebeleid, Participatie en 
Pensioenen monitort de transitie en rapporteert jaarlijks 
over:
– de voortgang van de besluitvorming en implemen-

tatie, waaronder invaren
– de transitiekeuzes, zoals de hoogte van de premie, 

de hoogte van het nabestaandenpensioen en de 
compensatie

– ervaringen met de transitie en het nieuwe stelsel
– eerder perspectief op koopkrachtig pensioen, trans-

paranter en persoonlijker pensioen, aansluiting bij 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

 Nummer 78 Den Haan Smals 
Bij inleg van vermogen (uit waardeoverdracht) kan 
 maximaal 10% van het vermogen worden toegevoegd aan 
de risicodelingsreserve.

 Nummer 82 Stoffer 
Gewezen deelnemers die gekozen hebben voor  vrijwillige 
voortzetting van de dekking van partnerpensioen op 
 risicobasis mogen dat ten minste 15 jaar doen. Sociale 
partners kunnen een langere maximale duur laten 
aanbieden.

 Nummer 136 Van Beukering, Ceder 
Het verantwoordingsorgaan of het belanghebbenden-
orgaan moet een oordeel geven over de uitvoerings-
kosten, eventueel na raadpleging van de deelnemers. Dit 
oordeel moet in het bestuursverslag worden opgenomen.

 Nummer 152 Van Beukering 
Op het pensioenoverzicht moet ook vermeld staan wat 
het totaal is van de ingelegde premies en wat het totaal 
beleggingsrendement is per deelnemer. 
Met het behaalde beleggingsrendement wordt bedoeld: 
‘de beleggingswaarde van alle ingelegde premierende-
menten, verminderd met de premie-inleg en de kosten.’

 Nummer 164 Palland Matoug 
Het is mogelijk om af te wijken van de uitkomsten van de 
standaardmethode. 
Bij een dekkingsgraad van 110% of meer moet per 
deel nemer ten minste 95%van de uitkomst worden 
aangewend, na vulling van de risicodelings- of solida-
riteitsreserve en compensatie. Bij een dekkingsgraad 
 tussen 105% en 110% mag 5% verschoven worden.

 Nummer 167 Nijboer Matoug 
Per 1 januari 2028 heeft de minister voor Armoedebeleid, 
Participatie en Pensioenen ervoor gezorgd dat het aantal 
werknemers zonder pensioen is gehalveerd ten opzichte 
van dat aantal in 2019. Het Centraal Bureau voor de 
Statistiek publiceert de aantallen per 1 oktober 2023, 2025, 
2027 en 2028.

 Nummer 169 Smals 
De pensioenuitvoerder is verantwoordelijk voor het aan-
wenden van de beleggingen voor een pensioen uit een 
premieovereenkomst. De pensioenuitvoerder biedt de 
deelnemer de mogelijkheid om die verantwoordelijkheid 
over te nemen.

 Nummer 170 Van Beukering Smals 
Als een leeftijdscohort ondervertegenwoordigd is voor 
de vaststelling van de risicohouding vraagt het pensioen-
fonds personen uit het cohort actief zich aan te melden 
voor het verantwoordingsorgaan.

 Nummer 171 Omtzigt 
Ook als een gewezen deelnemer volgend op het einde 
van de deelname een Ziektewetuitkering ontvangt, 
of een Werkloosheidswetuitkering volgend op die 
Ziektewetuitkering, blijft het risico nabestaanden-
pensioen (partner- en wezenpensioen) in stand.

 Nummer 173 Nijboer Matoug 
De startleeftijd voor pensioenopbouw wordt verlaagd van 
21 naar 18 jaar.  
Inwerkingtreding en peildatum is 1 januari 2024.

 Nummer 174 Matoug Nijboer 
De wachttijd van 8 weken wordt afgeschaft. Een drempel-
periode van 8 weken blijft toegestaan. 
Dit geldt al vanaf de ingangsdatum van de Wet toekomst 
pensioenen, waarschijnlijk 1 juli 2023.

 Nummer 175 Palland 
Het is mogelijk om in de uitkeringsfase van een solidaire 
regeling de rendementen en projectierendementen te 
verdelen met herverdelingseffecten, om de uitkeringen 
gelijk aan te passen.

Eerste Kamer
De Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de 
Eerste Kamer is begonnen met de voorbereiding voor de 
behandeling van het voorstel. 
Op 17 en 31 januari is er technisch overleg geweest met 
ambtenaren van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. Op 14 en 21 februari is er overleg met 
 deskundigen geweest. Op 14 februari 2023 ging het over de 
thema’s: uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid en implementa-
tie. Op 21 februari 2023 kwamen de thema’s: rechtmatigheid 
en effecten van de wet aan bod.
Op 7 maart staat het voorbereidend onderzoek gepland. 
De leden van de commissie kunnen dan hun inbreng op het 
wetsvoorstel leveren.
6 juni 2023 is de laatste datum waarop de Eerste Kamer in de 
huidige samenstelling zal vergaderen. Daarna is de samen-
stelling anders, omdat de Eerste Kamer dan bestaat uit leden 
die op 30 mei 2023 zijn gekozen door de nieuwe leden van de 
Provinciale Staten, die zelf op 15 maart 2023 gekozen zijn.

Planning lagere regelgeving
In de brief van 6 februari 2023 aan de Tweede Kamer heeft 
minister Schouten de planning voor de lagere regelgeving 
gedeeld.

 De minister verwachtte het Besluit toekomst  pensioenen 
eind februari naar de Raad van State te sturen voor 
advies. Dit besluit bevat onder andere aanpassingen van 
het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte 
beroepspensioenregeling, het Besluit financieel toetsings-
kader pensioenfondsen en het Uitvoeringsbesluit loon-
belasting 1965.
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 Het Besluit experiment pensioenregeling zelfstandigen 
en het Besluit nettopensioen waren voorgehangen bij 
beide Kamers. Na afronding van de voorhang worden ze 
voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

 De minister verwacht het Besluit parameters eind 
 februari te kunnen voorhangen aan de beide Kamers. 
Daarna kan het voor advies naar de Raad van State.

 Er moet een ‘Besluit voor gegevensverstrekking voor 
keuzebegeleiding’ worden opgesteld. Daardoor wordt 
het mogelijk dat het Pensioenregister gegevens deelt 
met de pensioenuitvoerders. Eenmaal opgesteld moet 
dit Besluit ook nog worden voorgelegd aan de Autoriteit 
Persoonsgegevens. De minister verwacht de inwerking-
treding hiervan op 1 juli 2024.

 Het Besluit SUWI (Structuur Uitvoeringsorganisatie 
Werk en Inkomen) moet worden aangepast zodat de pen-
sioenuitvoerders worden voorzien van de juiste gegevens 
over een mogelijke WW-periode en ZW-periode. Deze 
gegevens moeten worden verstrekt door het UWV. De 
beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2024.

 Tot 1 januari 2023 gold de aanpassing van het Besluit 
Financieel Toetsingskader Pensioenfondsen, op grond 
waarvan pensioenfondsen onder voorwaarden  toeslagen 
konden verlenen onder een dekkingsgraad van 110%. 
Het ‘Besluit toeslag in bijzondere omstandigheden’ moet 
deze ruime mogelijkheid bieden tot inwerkingtreding 
van de Wet toekomst pensioenen. Medio april 2023 is de 
beoogde datum waarop dit besluit die mogelijkheid moet 
gaan bieden. 

 Medio februari verwacht de minister de bevoegdheid van 
artikel 142 van de Pensioenwet en artikel 137 van de Wet 
verplichte beroepspensioenregeling te hebben gebruikt. 
Met die bevoegdheid kan de minister in geval van een 
uitzonderlijke economische situatie pensioenfondsen 
vrijstelling verlenen van de plicht om over een ( minimaal) 
eigen vermogen te beschikken. Daarmee  worden 
 kortingen voorkomen.

 Technische voorschriften met uitwerkingen zoals 
 bijvoorbeeld welke opschriften, iconen en sjablonen 
gebruikt mogen worden bij informatieverschaffing, de 
formule voor de standaardmethode en de uniforme 
rekenmethodiek worden vastgelegd in de Regeling 
Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling.  
De nieuwe rekenregels behorende bij het Vrijstellings- 
en boetebesluit Wet BPF 2000 worden uitgewerkt in de 
Regeling vrijstellingen Wet BPF 2000.  
De beoogde inwerkingtreding van deze regelingen is 
1 juli 2023.
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Passende zorgvuldigheid in 
het bedrijfsleven op het gebied 
van duurzaamheid
De Europese Commissie heeft op 23 februari 2022 het voorstel gepubliceerd voor een richtlijn ‘inzake  passende 
zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid en tot wijziging van Richtlijn (EU) 
2019/1937.’Deze richtlijn wordt ook wel de ‘Corporate Sustainability Due Diligence Directive’ (CSDD) genoemd. 
Pensioenfondsen en pensioenuitvoeringsinstelingen kunnen hiermee te maken krijgen. Diverse commissies van 
het Europese Parlement hebben eind januari hun advies gegeven aan de juridische commissie. 

Achtergrond 
Vooral grote ondernemingen maken op vrijwillige basis 
steeds meer gebruik van zorgvuldigheidsprocessen op het 
gebied van milieu en mensenrechten in hun productieketens 
en handelspraktijken. Maar deze zorgvuldigheidsprocessen 
bieden noch bedrijven noch slachtoffers rechtszekerheid 
in geval van schade. Ook zijn bepaalde ondernemingen uit 
de Europese Unie in verband gebracht met negatieve effec-
ten voor de mensenrechten en het milieu. Daarom biedt 

de voorgestelde richtlijn een kader voor ondernemingen 
die actief zijn op de interne markt. Dit kader biedt hand-
vatten voor de eerbiediging van de mensenrechten en het 
milieu in hun eigen activiteiten en via activiteiten bij hun 
productieketens.
Ondernemingen moeten dat doen door het identificeren, 
voorkomen, verminderen en verantwoorden van negatieve 
effecten voor mensenrechten en milieu, en door te zorgen 
voor adequate governance, beheersystemen en maatregelen.
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Ondernemingen
De voorgestelde richtlijn is met name van toepassing op 
ondernemingen die zijn opgericht volgens de wetgeving van 
een lidstaat. Het gaat om ondernemingen die volgens hun 
laatste jaarrekening: 
(a) gemiddeld meer dan 500 werknemers in dienst hadden 

en een wereldwijde netto-omzet hadden van meer dan 
€ 150 miljoen of 

(b) gemiddeld meer dan 250 werknemers in dienst hadden en 
een netto-omzet hadden van meer dan € 40 miljoen. Ten 
minste 50% van die omzet moet zijn behaald in sectoren 
zoals bijvoorbeeld
i)  de productie van textiel, leder en verwante produc-

ten, en de groothandel in textiel, kleding en schoeisel; 
ii)  landbouw, bosbouw, visserij (met inbegrip van aqua-

cultuur), de productie van voedingsproducten, en 
de groothandel in landbouwgrondstoffen, levende 
 dieren, hout, voeding en dranken; 

iii)  de ontginning van minerale hulpbronnen, de 
 productie van basisproducten van metaal, andere 
niet-metaalhoudende minerale producten en 
 vervaardigde producten van metaal.

Deeltijdwerkers en uitzendkrachten tellen mee als volledige 
werknemers.

Soort ondernemingen 
Ondernemingen in de vorm van een rechtspersoon, zoals een 
naamloze of besloten vennootschap worden onder andere als 
ondernemingen genoemd die kunnen vallen onder de voor-
gestelde richtlijn. Ook instellingen voor bedrijfspensioen-
voorzieningen, verzekeraars en verzekeringsholdings worden 
genoemd als ondernemingen die kunnen vallen onder deze 
richtlijn. 

Verplichtingen
De lidstaten moeten regelen dat ondernemingen maat-
regelen nemen om negatieve effecten voor milieu en 
 mensenrechten te voorkomen of te beperken. Welke 
maat regelen ondernemingen moeten nemen wordt 
voorgeschreven.
Daarnaast moeten de lidstaten er voor zorgen dat onder-
nemingen een einde maken aan negatieve effecten voor 
milieu en mensenrechten. Voorgeschreven wordt welke soort 
maatregelen ondernemingen moeten nemen.
Ondernemingen moeten de activiteiten en maatregelen van 
zichzelf, en die van hun dochterondernemingen en zakelijke 
relaties, periodiek evalueren.

Klachten
Ook moeten lidstaten regelen dat klachten kunnen worden 
ingediend bij de ondernemingen door 

 personen die getroffen worden door de negatieve effec-
ten, of redelijke gronden hebben aan te nemen dat zij 
getroffen kunnen worden;

 vakbonden en andere werknemersvertegenwoordigers;
 organisaties uit het maatschappelijk middenveld. 

Zij kunnen klachten indienen als zij gerechtvaardigde 
bezorgdheid hebben over (potentiële) negatieve effecten op 
de mensenrechten en negatieve milieueffecten als gevolg van 
de activiteiten van de onderneming, van hun dochteronder-
nemingen en hun productieketens.
Lidstaten kunnen sancties voorschrijven, zoals het opleggen 
van boetes die zijn gerelateerd aan de omzet.

Toezicht
De lidstaten moeten een toezichthouder aanwijzen, die 
 toeziet op de naleving van de verplichtingen van de onder-
nemingen. De toezichthouder moet de bevoegdheid krijgen 
om vragen te stellen en onderzoek uit te voeren. Iedereen 
die op basis van objectieve omstandigheden redenen heeft 
om aan te nemen dat een onderneming de verplichtingen 
niet naleeft, moet bij de toezichthouder bezwaren kunnen 
indienen.

Aansprakelijkheid en zorgplicht
Lidstaten moeten ervoor zorgen dat ondernemingen aan-
sprakelijk worden gehouden voor schade wanneer zij hun 
verplichtingen niet zijn nagekomen en zich als gevolg daar-
van een negatief effect heeft voorgedaan dat tot schade heeft 
geleid. De ondernemingen hadden deze schade en mogelijke 
negatieve effecten ervan moeten identificeren, voorkomen, 
reduceren, beëindigen of de omvang ervan tot een  minimum 
moeten beperken door middel van de voorgeschreven 
 passende maatregelen.
Ook moeten de lidstaten er voor zorgen dat bestuurders van 
ondernemingen bij hun besluiten in het belang van de onder-
neming rekening houden met de gevolgen voor mensenrech-
ten, klimaatverandering en milieu op korte, middellange en 
lange termijn.

Opmerkingen
Pensioenfondsen zullen naar verwachting niet aan het 
werknemerscriterium voldoen. Voldoet een pensioen-
fonds daar wel aan en voldoet het eveneens aan het omzet-
criterium, dan zal het onder de voorgestelde richtlijn vallen. 
Pensioenuitvoeringsinstellingen kunnen onder de voorge-
stelde richtlijn vallen, op grond van hun rechtsvorm als ze 
aan de criteria van werknemers en omzet voldoen, maar ook 
als onderdeel van bijvoorbeeld een verzekeringsconcern. Als 
uitvoerder voor een verzekeraar of pensioenfonds dat aan de 
criteria voldoet kunnen ze als onderdeel van de productie-
keten met duurzaamheid te maken krijgen, voorzover ze daar 
uit eigen beweging niet zelf al actief mee bezig zijn.
Lidstaten kunnen verder gaan dan de voorgestelde richtlijn 
voorschrijft. Zou Nederland ook pensioenfondsen zondere 
nadere criteria onder de wetgeving voor zorgvuldigheid in 
duurzaamheid laten vallen, dan is verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid voor bedrijven waarin zij beleggen een 
aandachtspunt. Verder moet dan voorkomen worden dat die 
wetgeving een ander normenkader bevat dan de taxonomie 
die geldt voor de transparantie over duurzaamheid op grond 
van de SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation).
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Nalevingsrapportage 
Monitoringscommissie 
Code Pensioenfondsen
De Monitoringscommissie Code Pensioenfondsen (MCP) heeft in 
 februari 2023 de nalevingsrapportage 2021-2022 gepubliceerd. De nadruk 
lag deze keer op naleving van ‘missie, visie en strategie’. In dit artikel 
beschrijven we de bevindingen en aanbevelingen van de MCP.

Naleving norm 3
De MCP constateert dat de rapportageverplichting over de norm goed wordt nage-
leefd; 92% van de pensioenfondsen rapporteert hierover. Het valt het MCP op dat 
een stakeholderanalyse ontbreekt en dat met name interne organen als stakehol-
der worden gezien, en soms ook De Nederlandsche Bank. De MCP merkt op dat 
het bedrijfsleven dat de Corporate Governance Code naleeft de maatschappelijke 
ontwikkelingen in de stakeholderanalyse betrekt. De MCP beveelt een stakeholder-
analyse aan, wat kan helpen bij het lerend vermogen zodat pensioenfondsen goede 
antennes hebben voor de ontwikkelingen bij stakeholders en in de samenleving.

Naleving norm 33
Hoewel het aantal pensioenfondsen in 2021 met vier daalde naar 177, daalde het 
aantal pensioenfondsen zonder vrouw in het bestuur naar 58. Het aantal  besturen 
met één vrouw, zonder bestuurder onder de 40 jaar bleef gelijk op 86. Doordat 
 jongere bestuurders ouder worden, is het aantal besturen met een bestuurslid 
onder de 40 jaar gedaald. 

Aanbevelingen
De MCP beveelt de Stichting van de Arbeid en de Pensioenfederatie aan om een 
schriftelijk diversiteitsbeleid in de Code Pensioenfondsen op te nemen, de norm 
‘onder de 40 jaar’ te wijzigen in ’jonger dan 40 jaar bij benoeming’, culturele diversi-
teit eraan toe te voegen en aandacht te besteden aan inclusie en lerende organisatie.
Verder beveelt de MCP aan bij de volgende herziening van de Code het aantal 
normen te verminderen, een onderscheid te maken tussen normen die hard toe-
pasbaar zijn op naleving en normen waarover beschrijvend kan worden gerap-
porteerd. Verder beveelt de MCP aan met de Vereniging Intern Toezichthouders 
Pensioenfondsector in gesprek te gaan om te komen tot één code.

Het bestuur stelt een missie, 
visie en strategie op. Ook 
zorgt het voor een heldere en 
gedocumenteerde beleids- 
en verantwoordingscyclus. 
Daarnaast toetst het bestuur 
periodiek de effectiviteit 
van zijn beleid en stuurt zo 
nodig bij.
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Grens klein 
pensioen, maximum 
pensioengevend salaris
Voor 2023 is de grens van een klein 
pensioen gesteld op € 594,89. 
Het maximum  pensioengevend 
salaris volgens de Wet op de 
 loonbelasting 1964 is voor 2023 
€ 128.810,00.

Vrijwilligersvergoeding
De belastingvrije beloning van 
iemand van 21 jaar of ouder is voor 
2023 vastgesteld op maximaal 
€ 5,00 per uur, tot een maximum 
van € 190,00 per maand en tot een 
maximum van € 1.900,00 per jaar.

Wet werken na 
AOW-leeftijd
Vanaf de inwerkingtreding op 
1 januari 2016 kent deze wet een 
overgangsregime. De wet kende 
een doorbetalingsplicht bij ziekte 
van 6 weken. Om te voorkomen 
dat AOW-ers vanwege deze korte 
doorbetalingsplicht andere werk-
nemers zouden verdringen op de 
arbeidsmarkt is een termijn van 
13 weken opgenomen. Bij konink-
lijk besluit kan de termijn weer 
naar 6 weken worden terugge-
bracht. Uit de evaluatie van de 
wet is niet gebleken dat er sprake 
is van verdringing. Bij doorwer-
ken na AOW-leeftijd lijken kosten 
en arbeidsvoorwaarden nauwelijks 
een rol te spelen. Daarom heeft 
de minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid een concept 
gepubliceerd voor een besluit. In 
dat concept staat het voornemen 
om vanaf 1 juli 2023 de termijn terug 
te brengen naar 6 weken.

De AFM-agenda in 2023
Voor de overgang naar het nieuwe 
pensioenstelsel geeft de Autoriteit 
Financiële Markten guidance aan 
de sector. Daarbij benadrukt de 
AFM continu het perspectief van 
de deelnemer. Ook de vermogens-
beheerders spelen een belangrijke 
rol bij deze stelselwijziging. De AFM 
besteedt daarom extra  aandacht 
aan de integere en beheerste 
bedrijfsvoering van vermogens-
beheerders in de transitiefase.
Belangrijkste activiteiten van de 
AFM in 2023 zijn:

 ondersteuning van de 
 pensioensector bij het imple-
menteren van nieuwe normen 
als keuzebegeleiding, risico-
preferentieonderzoek, het 
communicatieplan, pensioen-
advies, informatieverstrekking, 
en opdrachtbevestiging opdat 
de sector deze normen goed 
implementeert,

 onderzoeken van marginale 
regelingen, waarbij deelnemers 
zeer laag pensioen opbouwen, 
met als doel teleurstellingen bij 
pensionering te voorkomen,

 vervolgonderzoek naar de cor-
rectheid van pensioeninformatie 
die uitvoerders aan deelnemers 
verstrekken. Dit volgt op eerder 
onderzoek naar de kwaliteit van 
pensioenadministraties,

 Monitoren van de integere en 
beheerste bedrijfsvoering van 
de vermogensbeheerders van-
wege de impact van het nieuwe 
pensioenstelsel.

DNB en toezicht op 
pensioenfondsen 2023
De Nederlandsche Bank schrijft in 
‘Toezicht in beeld’ dat 2023 voor 
de pensioensector in het teken zal 
staan van de Wet toekomst pen-
sioenen. DNB zal een groot deel 
van de inspanningen richten op het 
toezicht op de operationele voor-
bereidingen en het beoordelen van 
de eerste invaarbesluiten. Maar ook 
cybersecurity en ESG-risico’s zijn 
belangrijke toezichtthema’s.
DNB zal in 4 fasen toezicht  houden 
op de transitie naar het nieuwe 
stelsel. 

 Tijdens fase 1 focust DNB zich 
op de voorbereiding van de 
instellingen. Hierin identificeert 
DNB de risico’s ten aanzien van 
een evenwichtige en beheerste 
transitie in een vroeg stadium, 
bijvoorbeeld via uitvragen. 

 In de tweede fase zal DNB zich 
richten op de beoordeling van 
besluitvorming. Zoals de beoor-
deling van het mogelijke invaar-
besluit van een pensioenfonds. 

 In fase 3 houdt DNB toezicht op 
de implementatie van de geno-
men besluiten en stuurt DNB 
bij als dat nodig is. Indien wordt 
ingevaren, betreft dit ook het 
toezicht op het daadwerkelijke 
invaren.

 Fase 4 betreft het reguliere 
 toezicht, maar dan op basis van 
de nieuwe regeling. 

Gedurende alle fases zal DNB de 
instellingen ondersteunen door 
de publicatie van guidance op 
het gebied van onder andere de 
 risicohouding, de nieuwe pensioen-
contracten en het invaren.


