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Briefing Wetsvoorstel Waardeoverdracht klein pensioen, uitbreiding recht op afkoop 

en afkoop nettopensioen en nettolijfrente 
 

 

Kern 

Op 23 december 2021 heeft het demissionaire kabinet het Wetsvoorstel Waardeoverdracht klein pensioen, 

uitbreiding recht op afkoop en afkoop nettopensioen en nettolijfrente naar de Tweede Kamer gestuurd.  

 

Het wetsvoorstel regelt voor pensioenuitvoerders de uitbreiding van het recht op waardeoverdracht van klein 

ouderdomspensioen en de uitbreiding van het recht op afkoop van klein pensioen, als waardeoverdracht niet 

mogelijk blijkt te zijn. Het recht van de pensioenuitvoerder wordt uitgebreid naar kleine pensioenen die zijn 

ontstaan om andere redenen dan einde deelneming. Verder krijgen pensioenuitvoerders het recht om kleine 

nettopensioenen af te kopen. In de derde pijler kan een kleine nettolijfrente worden afgekocht. 

 

Ons beeld is dat het wetsvoorstel een aantal uitvoeringstechnische belemmeringen voor pensioenuitvoerders 

oplost. Interessant is de expliciete toets op het doenvermogen van de deelnemer, het door de AFM 

genoemde belang van een goede keuzebegeleiding, het vooruitlopen op de invoering van het nieuwe 

pensioenstelsel en het kijkje achter de schermen die de beslisnota’s bij het wetsvoorstel bieden. 

 

Het wetsvoorstel 

Aanvullende maatregelen 

Het wetsvoorstel kent een aantal aanvullingen op de Wet waardeoverdracht klein pensioen, die per 1 januari 

2019 in werking is getreden. Die wet regelt dat kleine pensioenen bij einde deelneming door de 

pensioenuitvoerder automatisch naar een andere pensioenuitvoerder kunnen worden overgedragen. Er zijn 

echter ook kleine pensioenen met een andere ontstaansreden dan einde deelneming, die niet onder de Wet 

waardeoverdracht klein pensioen vallen. Bijvoorbeeld een collectieve beëindiging van de 

uitvoeringsovereenkomst. Pensioenuitvoerders kunnen deze kleine pensioenen tot op heden niet overdragen, 

wat tot hoge uitvoeringslasten leidt. Het wetsvoorstel beoogt dit knelpunt op te lossen, door ook voor deze 

kleine pensioenen automatische waardeoverdracht mogelijk te maken en als dat niet kan, af te kopen. 

 

Vier relevante aanvullingen  

Het wetsvoorstel vult de Wet waardeoverdracht klein pensioen op de volgende vier onderdelen aan: 

1) Uitbreiding recht op waardeoverdracht kleine pensioenen 

De reikwijdte van waardeoverdracht van kleine pensioenen wordt uitgebreid tot alle kleine pensioenen, 

ongeacht de ontstaansgeschiedenis.  

2) Uitbreiding recht op afkoop klein pensioen 

Ook de reikwijdte van het bestaande recht op afkoop (tussentijds en bij pensioeningang) wordt 

uitgebreid. Afkoop wordt mogelijk voor alle kleine pensioenen, niet alleen kleine pensioenen die 

ontstaan bij einde deelneming. Dit geldt voor zowel kleine pensioenen die zijn ontstaan in het verleden 

als voor kleine pensioenen die in de toekomst gaan ontstaan. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/12/23/wetsvoorstel-wijziging-pensioenwet-wet-inkomstenbelasting-2001-en-enige-andere-wetten-ivm-aanpassing-van-regeling-waardeoverdracht-afkoop-klein-pensioen-en-invoering-afkoop-klein-nettopensioen-en-nettolijfrente
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/12/23/wetsvoorstel-wijziging-pensioenwet-wet-inkomstenbelasting-2001-en-enige-andere-wetten-ivm-aanpassing-van-regeling-waardeoverdracht-afkoop-klein-pensioen-en-invoering-afkoop-klein-nettopensioen-en-nettolijfrente
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3) Invoering recht op afkoop kleine nettopensioenen 

Als een deelnemer geen premie meer stort in de nettopensioenregeling teert dit in op het opgebouwde 

vermogen indien de pensioen- of vermogensbeheerkosten hoger zijn dan de beleggingsresultaten. Om 

dit te voorkomen stelt het wetsvoorstel voor om tussentijdse afkoop van klein nettopensioen mogelijk te 

maken. De deelnemer moet dan wel instemmen met afkoop.  

4) Afkoop kleine nettolijfrenten 

Net als bij kleine nettopensioenen bestaat bij kleine nettolijfrenten hetzelfde risico op interen op het 

opgebouwde vermogen. Het wetsvoorstel stelt ook hier voor om tussentijdse afkoop mogelijk te maken. 

Voorwaarde is dat in het contract met de aanbieder de mogelijkheid tot afkoop is opgenomen. Zo niet, 

dan is afkoop niet mogelijk. 

 

Gevolgen voor werkgevers en werknemers 

Het voordeel van de uitbreiding van automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen voor werknemers 

is dat meer kleine pensioenen kunnen worden samengevoegd. Hierdoor zullen meer pensioenen hun 

pensioenbestemming behouden.  

  

Een werkgever met een verzekerde uitkeringsregeling kan bij een waardeoverdracht geconfronteerd worden 

met een bijbetalingsverplichting. Om te voorkomen dat dit gebeurt als gevolg van dit wetsvoorstel, heeft de 

wetgever een uitzondering opgenomen. Namelijk dat kleine pensioenen op basis van een verzekerde 

uitkeringsregeling buiten de nieuwe reikwijdte van kleine pensioenen worden gehouden, indien die niet zijn 

ontstaan door een individuele baanwisseling. De werknemers behouden hierdoor hun vaste uitkering.  

 

In situaties dat geen sprake is van een verzekerde uitkeringsregeling geldt het recht van automatische 

waardeoverdracht wel. De wetgever accepteert daarmee dat eventuele rendements- of winstdelingsgaranties 

en indexatiepotentieel verloren kunnen gaan.  

 

Handelingsperspectief voor pensioenuitvoerders 

• Pensioenuitvoerders die geen gebruik maakten van het recht op automatische 

waardeoverdracht en/of afkoop klein pensioen vanwege het benodigde onderscheid in 

ontstaansgronden, kunnen dit nu wel relatief eenvoudig doen. Zij kunnen hun beleid, 

administratie en deelnemerscommunicatie hierop aanpassen.  

• Pensioenuitvoerders die gebruik willen maken van het recht op afkoop van klein 

nettopensioen moeten dit administratief inregelen en onderdeel maken van de 

deelnemerscommunicatie.  

• Pensioenuitvoerders kunnen hun pensioenadministratie ‘opschonen’ voor kleine pensioenen 

voorafgaand aan de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel.  

 

Onze duiding 

Ons vallen vier zaken op, die wij onderstaand toelichten. 
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− Kijkje achter de schermen 

Het wetsvoorstel dat enkele uitvoeringstechnische knelpunten op het gebied van automatische 

waardeoverdracht voor pensioenuitvoerders beoogt op te lossen, heeft even op zich laten wachten. Uit 

een bijgevoegde beslisnota blijkt namelijk, dat de Pensioenfederatie al in 2019 heeft gepleit om het 

geconstateerde knelpunt op te lossen. Sinds afgelopen zomer worden beslisnota’s (waarin ambtelijke 

beleidsafwegingen zijn opgenomen) bij wetsvoorstellen meegestuurd naar de Tweede Kamer. Doel is 

meer openheid te geven. Deze stukken bieden een interessant kijkje achter de schermen. Wij zien uit 

naar de beslisnota’s die straks met het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen worden meegestuurd. 

 

− Doenvermogen en keuzebegeleiding 

Opvallend is de expliciete toets op het zogenoemde doenvermogen van de deelnemer. Dit wil zeggen de 

actie(s) die op grond van het wetsvoorstel van de deelnemer wordt gevraagd. Volgens het kabinet is dit 

beperkt. Het wetsvoorstel ontzorgt volgens het kabinet deelnemers juist. Wij delen deze analyse. In dit 

verband wijst de AFM in haar reactie op het beperkte doenvermogen van deelnemers en onderstreept zij 

het belang van een goede keuzebegeleiding door de pensioenuitvoerder. Ook dit delen wij. Een goede 

keuzebegeleiding is namelijk een must om deelnemers in staat te stellen passende pensioenkeuzes te 

laten maken. Zie ook onze webpagina over keuzebegeleiding. 

 

− Nieuw pensioenstelsel 

De toelichting besteedt aandacht aan de relatie met het nieuwe pensioenstelsel. Ook na invoering van 

dit nieuwe stelsel kunnen kleine pensioenen ontstaan die niet in verhouding staan met de 

administratieve lasten. Het wetsvoorstel vereenvoudigt de opschoning van pensioenadministraties bij de 

overgang. En mocht bij de overgang naar het nieuwe stelsel niet worden ingevaren, dan hoeven door de 

automatische waardeoverdracht kleine pensioenaanspraken niet in het oude stelsel achter te blijven.  

 

− Arbeidsvormneutraliteit 

In het Pensioenakkoord uit 2019 is afgesproken om de fiscale verschillen tussen de tweede en de derde 

pijler waar mogelijk en wenselijk gelijk te trekken. Het wetsvoorstel maakt duidelijk dat aan deze afspraak 

gevolg wordt gegeven door de afkoopmogelijkheid ook voor kleine nettolijfrenten mogelijk te maken. 

Daarmee wordt met dit wetsvoorstel dus al een stukje vooruit gelopen op de inwerkingtreding van het 

nieuwe pensioenstelsel. 

 

Mocht u meer willen weten over het wetsvoorstel? Neem dan contact op met: 

 

Florens Voogd 

Florens.Voogd@montaepartners.nl 

06-21 35 86 16 

Frank Janse 

Frank.Janse@montaepartners.nl 

06-21 97 64 62 

Mark Boumans 

Mark.Boumans@montaepartners.nl 

06-15 64 63 78 

 

https://www.montaepartners.nl/pensioenfondsen/keuzebegeleiding
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