
Thema Onderwerp  Stand van zaken/planning Informatie naar Tweede Kamer 

AOW Wet temporisering verhoging AOW-

leeftijd (+ dekking) 

 Publicatie in Staatsblad dd. 5-7-2019 

 Inwerkingtreding per 1-1-2020 

 Afgerond 

Aanpassen 1-op-1-koppeling AOW- en 

pensioenrichtleeftijd 

 Wetsontwerp in voorbereiding  Vóór zomer 2020 informatie over voortgang 

Duurzame 

inzetbaarheid 

en 

maatregelen 

‘zware 

beroepen’ 

Wetsvoorstel drempelvrijstelling in 

RVU-heffing en aanpassen fiscale 

ruimte verlofsparen 

 Najaar 2019 overleg met sociale partners   Eind 2019 informatie in voorgangsrapportage 

 Voor zomer 2020 indiening wetsvoorstel bij 

Tweede Kamer 

 Beoogde inwerkingtreding 1-1-2021 

Sectorale maatwerk-afspraken rond 

duurzame inzetbaarheid  

 Najaar 2019 overleg met sociale partners   Eerste helft 2020 informatie over vormgeving en 

voorwaarden 

Onderzoek uittreden na aantal 

dienstjaren 

 Najaar 2019 start onderzoek 

 Afronding onderzoek in 2020 

 In 2020, na afronding onderzoek 

Uitwerking 

tweede 

pijlerpensioen 

en overige 

onderwerpen 

Vernieuwing tweede pijler waaronder 

o.a. wettelijk kader nieuwe contracten, 

afschaffing doorsneesystematiek, 

transitiekader en kanteling fiscaal kader 

 Stuurgroep gestart in september 2019 

 Voorjaar 2020 afronding uitwerking 

 Eind 2019 informatie in voorgangsrapportage 

 Voor zomer 2020 resultaten uitwerking in 

hoofdlijnennotitie 

 Begin 2021 indiening wetsvoorstel bij Tweede 

Kamer 

 Beoogde inwerkingtredingsdatum 1-1-2022 

Europeesrechtelijke houdbaarheid van 

het nieuwe pensioenstelsel  

 Eind 2019 afronding juridische analyses  

 Najaar 2019 (vervolg)gesprekken met 

vertegenwoordigers Europese Commissie 

 Tweede Kamer in hoofdlijnennotie informeren 

over uitkomst van de integrale toets 

 Begin 2020 informatie over juridische analyses 

 Voor zomer 2020 uitkomst integrale toets op 

houdbaarheid in hoofdlijnennotitie   

Nabestaandenpensioen (n.a.v. 

initiatiefnota Omtzigt/Bruins) 

 Eind 2019 advies Stichting van de Arbeid  Begin 2020 kabinetsreactie  

Aanvalsplan witte vlek  Begin 2020 presentatie aanvalsplan Stichting 

van de Arbeid  

 Begin 2020, na presentatie aanvalsplan 

Vrijwillige aansluiting zelfstandigen bij 

de pensioenregeling/pensioenfonds 

 Onderzoek naar mogelijkheden vrijwillige 

aansluiting is van start gegaan 

 Voor zomer 2020 uitkomsten onderzoek in 

hoofdlijnennotitie  

Bedrag ineens op pensioendatum en 

verkenning verdergaande 

keuzemogelijkheden 

 Najaar 2019 internetconsultatie wetsontwerp 

bedrag ineens 

 Eind 2019 start verkenning verdergaande 

keuzemogelijkheden   

 Voor zomer 2020 indiening wetsvoorstel bedrag 

ineens bij Tweede Kamer 

 Voor zomer 2020 uitkomsten verkenning 

verdergaande mogelijkheden in  

hoofdlijnennotitie 

Verzekering arbeidsongeschiktheid 

zelfstandigen 

 Begin 2020 voorstel Stichting van de Arbeid in 

overleg met vertegenwoordigers van 

zelfstandigenorganisaties  

 Voor zomer 2020 kabinetsvoorstel  



Onderzoeken Onderzoek CPB naar de effecten van 

het nieuwe stelsel 

 Najaar 2019 start onderzoek  Voor zomer uitkomsten onderzoek in 

hoofdlijnennotitie 

Uitvoeringskosten  Onderzoek is van start gegaan   Eind 2019 informatie over uitkomsten onderzoek  

De consequenties van een structureel 

lage rente  

 Najaar 2019 start onderzoek door extern 

wetenschappelijk bureau   

 Voor zomer 2020 informatie over uitkomsten 

onderzoek 

Maatregel 

MVEV-korting 

Conform het pensioenakkoord krijgen 

fondsen meer tijd om aan de MVEV-eis 

te voldoen 

 Voor eind 2019 publicatie regeling 

 Inwerkingtreding per 1-1-2020  

 Voor eind 2019 informatie over ministeriële 

regeling 

 


