
 
 

 

Nieuwsbrief  2 
Wet toekomst pensioenen (Wtp) 

21 september 2022 
 
Aangeboden aan Fondsorganen BPFV en sociale partners 
Aangeboden door Project- en stuurgroep Wet toekomst pensioenen (Wtp) 
Doel   Ter informatie 
 
Zoals u waarschijnlijk heeft gehoord zal het pensioenstelsel zal de komende jaren ingrijpend veranderen. 

We gaan van een stelsel waar de hoogte van de pensioenaanspraken vooraf redelijk vast staan naar een 

stelsel waar de premie het uitgangspunt wordt voor de hoogte van het pensioen.  

Bij het uitkomen van deze nieuwsbrief wordt er nog volop gediscussieerd in de Tweede Kamer over de 

exacte inhoud van de nieuwe pensioenwet. Uitgangspunt daarbij is nog steeds een invoering van het 

nieuwe stelsel voor 1 januari 2027.  

Zoals we hebben vermeld in de eerste nieuwsbrief is voor deze stelselwijziging een projectorganisatie 

ingericht met een projectgroep en een stuurgroep.  De projectgroep bestaat uit bestuursleden BPFV en 

adviseurs van BPFV en sociale partners. De stuurgroep wordt bemenst door enkele cao-partijen uit de 

aangesloten sectoren. 

Op 20 september jl. is de stuurgroep bij elkaar geweest voor hun tweede bijeenkomst. Er stonden een 

drietal zaken op de agenda. Hierna gaan we in op alle drie deze onderwerpen. 

Inrichting nieuwe pensioenregeling 

In het nieuwe pensioenstelsel bestaat de keuze uit een tweetal  pensioenregeling. In de eerste 

pensioenregeling staat keuzevrijheid centraal en in de twee pensioenregeling ligt meer nadruk op 

solidariteit en collectiviteit. 

Aan de hand van eerste berekeningen is in beeld gebracht hoe de beide pensioenregelingen uitpakken voor 

een paar voorbeeld deelnemers in ons pensioenfonds. In de volgende vergadering zal de berekening 

worden uitgebreid met onderdelen waarvan sociale partners hebben aangegeven die belangrijk te vinden. 

Enquête onder deelnemers 

Sociale partners vinden het daarnaast ook van belang om van de deelnemers in het pensioenfonds te 

vernemen wat zij belangrijk vinden in de nieuwe pensioenregeling. Daarvoor zal via het pensioenfonds een 

enquete worden uitgezet. Het is de bedoeling dat de enquete sociale partners helpt bij het maken van de 

juiste keuzes. 

In het najaar zal de enquete digitaal onder alle deelnemers in het pensioenfonds worden uitgezet. 

Daarvoor is wel een vereiste dat het email adres van de deelnemers bekend is bij het pensioenfonds! 

Informatievoorziening aan werkgevers en werknemers  

In het laatste kwartaal van 2022 met een mogelijke uitloop naar 2023 zullen werkgevers en werknemers 

worden bijgepraat over de veranderingen die opstapel staan. In de meeste sectoren zijn hiervoor inmiddels 

concrete afspraken gemaakt voor presentaties. 

Voor meer informatie over de sessies in uw sectoren verwijzen we graag naar de bestuurders van de 

werkgeversverenigingen en vakorganisaties in de sectoren. 

 



 
 

 

 

 

Nieuwe stuurgroep vergadering 

Op 8 december a.s. is een nieuwe stuurgroep vergadering gepland. In die vergadering staan we stil bij de 

aanvullende berekeningen voor de gewenste nieuwe pensioenregeling en natuurlijk de uitkomsten van de 

enquete. 

Waar kunt u terecht met vragen? 

Mocht u in de tussentijd vragen hebben, aarzel niet contact op te nemen via het emailadres wtp@bpfv.nl.    

 

Datum: 21 september 2022 

 

Namens de projectorganisatie, 

 

Projectgroep    Stuurgroep 

Joost Borm (bestuurslid BPFV)  Celil Çoban (namens werknemers FNV)   

Harm Roeten (bestuurslid BPFV) Charlotte Soons (namens werkgevers ‘Hout’) 

Rob Schilder (adviserend actuaris) Herbert Oude Luttikhuis (namens werkgevers ‘Glas & Verf’) 

Willem van de Rotte (projectleider) Martin Merks (namens werkgevers HISWA)   

     Roel van Dijk (namens werknemers CNV)   
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