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Doorbeleggen na pensioendatum 
Doorbeleggen na pensioendatum, bij direct 
ingaand pensioen mogelijk als gevolg van 
de Wet verbeterde premieregeling. 
 
De Wet verbeterde premieregeling (Wvp) is op 
1 september 2016 in werking getreden. Wie op 
de pensioendatum voor zijn pensioenkapitaal 
een pensioen moet aankopen, heeft nu de 
keuze tussen een vast pensioen en een 
variabel pensioen.  
 
Bij de keuze voor een variabel pensioen staat 
de hoogte van de pensioenuitkering niet voor 
de gehele looptijd vast. Er wordt – zogezegd – 
‘doorbelegd’ in de uitkeringsfase.  
 
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft 
de afgelopen periode gesprekken gevoerd met 
(potentiële) aanbieders van variabele 
pensioenproducten. Bij deze gesprekken zijn 
vragen, knelpunten en risico’s aan de orde 
gekomen. De AFM komt nu met de Leidraad 
Wet verbeterde premieregeling. Hierin geeft de 
AFM antwoord op vragen en wijst ze op 
risico’s.  
 
Inmiddels zijn er diverse pensioenuitvoerders 
die de mogelijkheid van doorbeleggen bij een 
direct ingaand pensioen aanbieden. 
 
Links: 

- Nieuwsbericht AFM d.d. 22 december 
2016 

- Leidraad wet verbeterde 
premieregeling 
 

Bron: NN FJA  

 

Mogelijkheid pensioenknip half jaar 
verlengd 
De regeling Pensioenknip is door 
staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid verlengd tot 1 juli 2017. 

Dit is van belang voor pensioenregelingen in 
de vorm van een premie- of kapitaalregeling. 
De pensioenknip maakt het mogelijk om de 
aankoop van een pensioenuitkering op de 
pensioendatum te splitsen in een tijdelijke 
uitkering van (maximaal) twee jaar en een 
direct daarop aansluitende levenslange 
uitkering.  

Pensioengerechtigden kunnen zelf kiezen wat 
voor pensioen ze willen: een vast pensioen of 
een flexibel pensioen met de bijbehorende 
beleggingsrisico’s. 

 
Zonder de pensioenknip zitten 
pensioengerechtigden direct vast aan een 
(levenslang vast) pensioen dat afhankelijk is 

 

van de rentestand op het moment van 
pensionering. Op dit moment is de rentestand 
historisch laag. 
(Bron: Nieuwsbericht Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, 2 december 2016) 

 

Voortgang wetsvoorstel 
waardeoverdracht klein pensioen  
Staatssecretaris Klijnsma informeert de 
Tweede Kamer over de voortgang van het 
wetvoorstel waardeoverdracht klein pensioen.  
 
Volgens de Kamerbrief van 22 november 2016 
voorziet het wetsvoorstel waardeoverdracht 
klein pensioen onder andere in een 
automatische waardeoverdracht van nieuwe 
(=opgebouwd vanaf invoering wet) kleine 
pensioenen naar een nieuwe 
pensioenuitvoerder waar de werknemer actief 
pensioen opbouwt.  
 
De huidige afkoopmogelijkheid van een klein 
pensioen door de pensioenuitvoerder vervalt.  
 
In de Kamerbrief informeert staatssecretaris 
Klijnsma de Tweede Kamer over de voortgang. 
Zij streeft naar invoering van het wetsvoorstel 
op 1 januari 2018. Om dat mogelijk te maken, 
vindt er overleg plaats met het pensioenveld, 
betrokken toezichthouders, het 
pensioenregister en andere departementen.  
 
Ook heeft er inmiddels een internetconsultatie 
plaatsgevonden. Uit de reacties komt 
meerdere malen naar voren dat er niet alleen 
een oplossing gewenst is voor nieuwe kleine 
pensioenen maar ook voor bestaande kleine 
pensioenen.  
 
Na toetsing door de Raad van State zou het 
wetsvoorstel voor de zomer van 2017 aan de 
Tweede Kamer kunnen worden aangeboden. 
 

Bron: NN FJA  
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