
ADVOCATEN

MET EEN

FRISSE BLIK.



▪ Zou u uw naam en bedrijfsnaam willen 
vermelden in ZOOM?

WELKOM!



▪ Waarom veranderen als je pensioenkampioen 
bent?

DE CONTEXT.



▪ In goede en slechte tijden

▪ Transparanter en persoonlijker

▪ Aansluiten bij ontwikkelingen maatschappij en 
arbeidsmarkt

5 juni 2019: principeakkoord over 

herziening.



▪ Technische uitwerking

▪ Stuurgroep

▪ En nu: wetgeving!

22 juni 2020: Hoofdlijnennotitie 

Pensioenakkoord.



▪ Verwerking van alle reacties!

▪ Vertraging

Wetsvoorstel Toekomst Pensioen.



▪ ‘Eerlijk stoppen’
▪ ‘Eerder stoppen’
▪ ‘Witte vlekken’
▪ Pensioen ZZP

WAT ZIJN DE BELANGRIJKE 

VERANDERINGEN ?



▪ Verplicht voor werkgevers
▪ Indien een Bpf: partijen van de 

pensioenregeling

Minimale vereisten:
▪ Gekozen aanpak
▪ Hoe wordt omgegaan met reeds opgebouwde 

pensioenaanspraken
▪ Effecten/gevolgen overstap
▪ Compensatie bij nadeel
▪ Financieringsplan compensatie

Transitieplan.



▪ Adequaat en kostenneutraal

▪ Maatwerk!

▪ Persoonlijk

COMPENSATIE?



WIJZIGEN.



1. Welke pensioenregeling heeft uw 
organisatie? 

▪ A. Wijzigen met instemming van de 
betrokkene

▪ B. Wijzigen door middel van de CAO
▪ C. Eenzijdig wijzigen

WIJZIGEN.



▪ Toezeggingen nakomen
▪ Procederen (individueel en collectief)

Risico’s.



▪ Voorsorteren en overstappen
▪ Eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst
▪ Ondernemingsraad
▪ Nieuwe werknemers
▪ Communiceren!

Praktische tips.



PAUZE.
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Onderwerpen

Welke onderdelen kent het Pensioenakkoord? 

Kenschets per onderdeel

Essentiële veranderingen

Het nieuwe pensioencontract

Welke vragen stellen de werkgevers?

Welke vragen stellen de werknemers?

Afronding



Tijdlijn nieuw pensioenstelsel

2019

Kabinet sluit akkoord met 
werkgevers en werknemers

2020

Uitwerking hoofdlijnen notitie

2021

Indienen wetsvoorstel Tweede 
kamer

2023

Inwerkingtreding wetgeving

2027

Einde transitie alle 
pensioenregeling aangepast

Transitieperiode



Welke onderdelen kent het 
Pensioenakkoord?
➢ Aow leeftijd stijgt minder snel

➢ 10% vrije opname

➢ Vervroegd uittreden

➢ Eenvoudiger Nabestaandenpensioen

➢ Afschaffing Doorsneepremie

➢ Nieuwe contractvormen

➢ Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Zzp’ers



AOW - leeftijd stijgt minder snel
AOW - leeftijd stijgt minder snel

Vanaf 2025 wordt de AOW - leeftijd voor 2/3e gekoppeld aan de resterende

levensverwachting op 65 jaar

1 jaar toename levensverwachting = 8 maanden later AOW



10% Vrije Opname
➢ In plaats van de levenslange uitkering, kan (maximaal) 10% als kapitaal worden 
opgenomen?

➢ Sympathiek idee, maar let op de fiscale consequenties,… 



Vervroegd uittreden
➢ De (fiscale) ontmoediging gaat er af

➢ Tijdelijke regeling

➢ Maximaal drie jaar voor aanvang Aow

➢ Werkgever mag meewerken, hoeft echter niet



Eenvoudiger Nabestaandenpensioen

➢ Risicoverzekering

➢ Maximaal 50% van jaarsalaris



Afschaffing Doorsneepremie
➢ Iedere regeling straks dezelfde wijze van financieren

➢ Jong betaalt niet meer voor oud

➢ Gelijke premie leidt tot individuele inleg



Nieuwe contractvormen
➢ Nieuwe Pensioencontract

➢ Verbeterde premieregeling

➢ Hoe om te gaan met verleden?

➢ Invaren?

➢ Transitieplan!



Verwacht reëel rendement
Reëel rendement Premiegrens

0,0% 52%

0,5% 44%

1,0% 38%

1,5% 33%

2,0% 28%

2,5% 24%

3,0% 20%

3,5% 17%

Incl. partnerpensioen na pensioendatum



Welke Top 3 vragen stellen 
Werkgevers?

➢ Wat is een Transitieplan?

➢ Sluit het akkoord aan op de veranderende arbeidsmarkt?

➢ Moet ik nu al rekening houden met het Pensioenakkoord?



Transitieplan

Voor ieder werkgever – vastlegging van de afspraken. Moet in ieder geval bevatten:

➢ Voor welk type pensioenovereenkomst is er gekozen?

➢ Hoe wordt omgegaan met bestaande aanspraken? 

➢ Wat zijn de effecten van de (nieuwe) premieregeling per leeftijdsgroep 
uitgewerkt?

➢Wat is de (wettelijk vereiste) adequate compensatie? 

➢Hoe wordt de compensatie gefinancierd voor Werkgever en Werknemer? 



Welke Top 3 vragen stellen 
Werknemers?

➢ Kan ik eerder met Pensioen dan de Aow leeftijd?

➢ Is de Aow leeftijd gelijk aan de pensioenleeftijd?

➢ Deeltijdpensioenmogelijk?



Vragen?

Alfred@Pensioen-Coaching.nl


