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ONDERWERP: aanpassing Pensioenwet mbt waardeoverdracht klein pensioen 

Geachte heer Wiersma, 

Wij vragen uw aandacht voor de geplande aanpassing van de Pensioenwet in 

verband met de automatische waardeoverdracht klein pensioen. Vanwege de 

samenhang met het plan van aanpak waardeoverdracht klein pensioen1 vragen 

wij u het wetsvoorstel tot aanpassing van de regeling voor waardeoverdracht 

klein pensioen zo spoedig mogelijk in te dienen bij de Tweede Kamer en in te 

zetten op een voortvarende parlementaire behandeling. 

De Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van 

Verzekeraars ondersteunen het wetsvoorstel tot aanpassing van de regeling 

voor waardeoverdracht klein pensioen. Het voorstel sluit goed aan bij de 

oproep van deze drie organisaties zoals verwoord in de brief van 9 januari 

2020 en uw reactie daarop per brief van 15 april 2020. Voor ons is het van 

groot belang dat het wetsvoorstel zo spoedig mogelijk in werking treedt.  

Doel van het wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel maakt het mogelijk dat ook kleine pensioenen die zijn 

ontstaan door collectieve beëindiging, voor automatische waardeoverdracht in 

aanmerking komen. De huidige wetgeving biedt namelijk alleen ruimte voor 

de automatische overdracht van de kleine pensioenen die zijn ontstaan door 

een individuele beëindiging. Kleine pensioenen die ontstaan zijn door een 

collectieve beëindiging (zoals door een wijziging van pensioenuitvoerder door 

de werkgever) mogen nu niet automatisch worden overgedragen. 

U heeft op ons verzoek deze wetswijziging in voorbereiding. Met dit 

wetsvoorstel is het niet meer relevant of een klein pensioen is ontstaan door 

individuele óf collectieve beëindiging voor automatische waardeoverdracht2.  

1 Besluit 8 maart 2021 (gepubliceerd 16 maart 2021), nr. 2021-0000041913, Staatscourant 2021, 

nr. 12677. 
2 Hierbij geldt voor uitkeringsregelingen uitgevoerd door verzekeraars tijdelijk een uitzondering.  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-12677.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-12677.pdf
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Samenhang met planning automatische waardeoverdracht kleine pensioenen 
van vóór 2018 
Sinds 1 april 2021 worden de kleine pensioenen van vóór 2018 overgedragen. 

Dit proces verloopt volgens een zorgvuldig voorbereide planning die de 

minister op 16 maart 2021 in de Staatscourant heeft gepubliceerd. Bij het 

opstellen van de planning is er rekening mee gehouden dat bovenbeschreven 

wetswijziging op 1 januari 2022 van kracht zou worden. In de begroting van 

het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2022 heeft 

uw voorganger het streven van 1 januari 2022 nogmaals bevestigd. Tot onze 

spijt heeft uw ministerie ons meegedeeld dat deze datum inmiddels niet meer 

haalbaar is. Het wetsvoorstel wordt nog van advies voorzien door de Raad van 

State alvorens het aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. De verwachte 

inwerkingtreding is nu 1 april 2022. 

Omdat de inwerkingtreding later is dan begin dit jaar werd verwacht, moeten 

pensioenuitvoerders de planning aanpassen. In de planning is rekening 

gehouden met deze mogelijkheid, maar het zorgt voor onwenselijke 

vertraging. Elke maand dat het wetsvoorstel later in werking treedt, moet een 

aantal pensioenuitvoerders hun geplande uitgaande automatische 

waardeoverdracht opschorten. Al deze niet-uitgevoerde overdrachten gaan 

pensioenuitvoerders opnieuw inplannen in de zogenaamde “overloopperiode”, 

mei t/m december 2023. Gezien de grote inspanningen die 

pensioenuitvoerders in het vooruitzicht hebben in het kader van 

implementatie van de Wet toekomst pensioenen, is het van belang om de 

huidige werkzaamheden zo snel mogelijk achter de rug te hebben.  

Verzoek tot spoedige indiening van het wetsvoorstel 

Wij zijn ons bewust van het feit dat de Raad van State en de Tweede Kamer 

zelf gaan over de tijdsperiode voor de behandeling. Wij vragen u om er alles 

aan te doen wat in uw mogelijkheid ligt om dit door de Stichting van de 

Arbeid, pensioensector en kabinet gewenste wetsvoorstel zo snel mogelijk in 

werking te laten treden. 

Met vriendelijke groet, 

mede namens 

Harold Herbert (directeur Verbond van Verzekeraars) 

Eddy Haket (secretaris Stichting van de Arbeid) 

Edith Maat 

Algemeen directeur Pensioenfederatie 


