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Agenda
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Wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen

Wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen: hoofdlijnen
• Hoofdlijnen wetsvoorstel
• Huidige stand van zaken
• Guidance vanuit DNB

Impact wet toekomst pensioenen op verzekeraars
• Thema
• Pensioensector
• Uitkomsten 
• Vervolgstappen

• B
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Wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen: hoofdlijnen
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WTP draagt bij aan toekomstbestendiger pensioenstelsel
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Drieledige doelstelling:

1) Een eerder perspectief op een koopkrachtig pensioen. 

2) Een transparanter en meer persoonlijk pensioenstelsel.

3) Betere aansluiting bij ontwikkelingen in de samenleving en op de arbeidsmarkt.

Belangrijkste veranderingen:

• Afschaffing doorsneesystematiek, overgang naar leeftijdsonafhankelijk premie

• Solidaire premieregeling, flexibele premieregeling, premie-uitkeringsovereenkomst

• Nadere eisen aan risicohouding (risicopreferentieonderzoek, per cohort)

• Transitie-fase voor alle pensioenuitvoerders (invaren niet relevant voor verzekeraars; eerbiedigende werking wel)
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Minister werkt toe naar ingangsdatum wetsvoorstel 1/1/2023
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Parlementaire 
behandeling wetsvoorstel

Uitwerking lagere 
regelgeving

Advies Commissie 
Parameters

Transitieperiode voor alle 
pensioenuitvoerders

Structurele periode

1 januari 20271 Januari 2023



| DNB PUBLIC |

DNB zal guidance uitbrengen over vijf onderwerpen 
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• B

Risicohouding Overbruggingsplan (Niet) invaren

Implementatie en
uitvoering

Contract en beleid

• Gebruik van verschillende type guidance:
• Factsheets, beleidsregels, Q&A’s, Good 

practice, toezichthouder-regeling

• Proces:
• Openbare consultatie guidance
• Streven publicatie guidance uiterlijk bij

ingang wetsvoorstel

• Tijdslijnen sterk afhankelijk van voortgang
parlementaire proces

DNB guidance over WTP (in blauw direct relevant voor
verzekeraars)
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Vraag aan publiek
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Belangrijkste uitdaging WTP voor mij zit in:

A. Onduidelijkheid wettelijke eisen

B. Onduidelijkheid verwachtingen DNB

C. Overleg met werkgever over compensatie en nieuwe
regeling

D. Implementatie

E. Anders, ….
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Wet toekomst pensioenen en verzekeraars
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DNB thema NPR impact verzekeraars
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Impact op 
verzekeraars

Implicaties van veranderende regelgeving voor 
verzekeringssector identificeren en vaststellen

Hoe spelen verzekeraars in op de 
veranderingen?
Wat betekent het voor het pensioenlandschap?
Hoe bereiden verzekeraars zich voor?

Uitvraag bij selectie aan verzekeraars
- Voorbereiding
- Transitie
- Bedrijfsmodel & Strategie
- Implementatie
- Open vragen

Afstemming, overleg en samenwerking met Toezicht pensioenfondsen en PPIs en de AFM.

Impact toezicht op 
verzekeraars

Wat betekenen de veranderingen voor het 
toezicht op verzekeraars?

Boordelingskaders

Interne en externe guidance

Rapportages
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Verzekeringssector
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Verzekeraars beheren circa 10% van het totale tweede pijler pensioenvermogen

Verzekeraars beheren circa 70% van de premieovereenkomsten in de opbouwfase

De totale waarde van tweede pijler pensioenen in de opbouwfase, naar type 
pensioenuitvoerder. Bron AFM sectorbeeld pensioenen 2022

De totale waarde van tweede pijler pensioenen in de uitkeringsfase, naar type 
pensioenuitvoerder. Bron AFM sectorbeeld pensioenen 2022
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Veranderingen in pensioenlandschap?

11 Bron: Pensioenpro
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Verzekeraars kiezen voor relatief eenvoudige producten en verwachten groei
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• Keuze voor flexibele premieregeling en premie-uitkeringsovereenkomst

• Autonome groei en/of portefeuilleovername

• Voortborduren bestaande producten en IT-infrastructuur

• Buy-outs

Genoemde risico’s

o Prijsconcurrentie

o Capaciteitsproblemen bij grote vraag op hetzelfde moment

o Gebrek aan inflatie afdekinstrumenten bij grote vraag op hetzelfde moment
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Verzekeraars hebben operationele en technische uitvoerbaarheid in beeld
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• Roadmaps veelal opgesteld, invulling vereiste implementatieplannen nog niet heel concreet

• Aanpassing regelingen verspreid over transitieperiode

• Faciliterende en informerende rol in het verschaffen van benodigde inzichten

• Niet alle voorbereidingen kunnen worden getroffen vanwege de afhankelijkheid van derden en wetgeving die nog 
niet definitief is

Genoemde risico’s

o Aanpassingen niet tijdig gereed hebben

o Niet tijdig kunnen offreren
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Hoe verder
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DNB vervolgstappen op de volgende gebieden: 

• Implementatieplannen

• Buy-outs

• Benodigde informatie

• Sluit aan bij genoemde uitdagingen

En dialoog: verzekeringsmiddag, individueel en 
ronde-tafels

Voor de sector blijft van belang:

• Zorgvuldig proces

• Adequate pricing

• Onnodige complexiteit vermijden



Vragen?


