
Vertraging nieuw pensioenstelsel! 
 
De invoering van het nieuwe pensioenstelsel loopt mogelijk wel een jaar vertraging op, zo 
hebben ingewijden aan het FD gemeld. Overgangsregels om pensioenen minder snel 
hoeven te verlagen en sneller mogen te verhogen, laten dan ook langer op zich wachten. 
De dekkingsgraden van pensioenfondsen zijn flink gestegen in de eerste maanden van 
2021, maar binnen het huidige pensioenstelsel geldt nog steeds kortingsdreiging. 
 
De wetgeving die hoort bij het pensioenakkoord moet volgens de huidige planning per 1 
januari 2022 ingaan. Dat betekent dat de Tweede en de Eerste kamer er dit jaar nog over 
moeten beslissen, maar de wetsvoorstellen zelf zijn nog niet af. Dat zou vooral te wijten zijn 
aan de grote hoeveelheid reacties op de internetconsultatie, en aan de complexe materie. 
Het lijkt 'realistischer' dat de wetsvoorstellen pas begin 2022 naar de Tweede Kamer gaan, 
dan zou de wetgeving pas per 1 januari 2023 ingaan, een vol jaar vertraging.  
 
Pensioenfondsen benadrukken ondertussen haast te hebben met de invoering van de 
nieuwe spelregels. De dekkingsgraden van pensioenfondsen zijn flink gestegen in de eerste 
maanden van 2021, maken zij vandaag bekend. Toch is de kortingsdreiging voor miljoenen 
deelnemers de komende jaren nog niet weg. Ook als de wetgeving wel volgend jaar ingaat, 
duurt het waarschijnlijk nog een paar jaar voordat zij naar het nieuwe stelsel over kunnen 
gaan. Het verbouwen van het huidige stelsel van €1.700 mrd is een enorme operatie. 
 
Volgens de huidige wetgeving voor pensioenfondsen, het Financieel Toetsingskader (FTK) 
hebben de fondsen over het komende jaar een gemiddelde dekkingsgraad van 104,5% 
nodig, anders moeten de pensioenen alsnog omlaag. Afgelopen jaar gaf Koolmees hen de 
ruimte om verlagingen uit te stellen, zolang hun dekkingsgraad maar boven de 90% blijft. 
Deze ruimte is dit jaar opnieuw nodig als de wetgeving voor het nieuwe stelsel op zich laat 
wachten.  
 
Naar een artikel uit het FD van 22-04-2021. 
 


