
               

Het nieuwe Pensioenakkoord wordt wetgeving vanaf 2022 

Het is ons kabinet begin juli gelukt een akkoord te bereiken over ons nieuwe pensioenstelsel met de 

vakbonden (namens werknemers) en werkgevers. Hiertoe komt er een nieuw wetsvoorstel dat 1 januari 

2022 moet ingaan. Centraal in dit nieuwe pensioenakkoord, gemaakt vanuit de Bedrijfstak Pensioen- 

fondsenwereld, is dat een vaste pensioenuitkering (Defined Benefit) niet meer de norm is, maar dat we 

uitgaan van een beschikbare pensioenpremie (Defined Contribution). De beschikbare premieregeling, 

zoals die geldt voor MKB bedrijven (10% NL) wordt de Nieuwe Norm. Elke werknemer krijgt in het nieuwe 

contract een vaste (gelijkblijvende) premie en inzage in zijn aandeel bij het (bij Bedrijfstakpensioenfonds) 

collectief belegde vermogen en zijn pensioen gaat dus direct meebewegen met ontwikkelingen in de 

economie & op de financiële markten. We gaan dus toe naar een individueler & flexibeler pensioen-

stelsel, waarbij beleggen steeds relevanter wordt en dat alle deelnemers bij Bedrijfstakpensioenfondsen  

ook echt een hogere pensioenuitkering kan gaan opleveren. Werkgevers & werknemers krijgen tot 1 

januari 2024 de tijd om op basis van deze nieuwe wetgeving afspraken te maken over de invulling van 

hun nieuwe pensioenregeling & het overgangsregime inzake de omzetting van de huidige opgebouwde 

pensioenrechten naar het nieuwe regime. Het nieuwe stelsel moet uiterlijk ingaan vanaf 1 januari 2026. 

 

Dit pensioenakkoord is gesloten omdat bij alle bedrijfstakpensioenfondsen (90% NL) de huidige vaste  

doorsneepremie (jongeren betalen teveel/ouderen te weinig) niet meer passend is, door de zeer lage 

rentestand ook niet meer kostendekkend is en niet meer aansluit bij de Nederlandse arbeidsmarkt en 

vergrijzend Nederland. In het nieuwe pensioencontract geldt straks voor elke werknemer een vlakke, 

leeftijds-onafhankelijke premie, die wordt vastgesteld op basis van het te hanteren projectie-rendement, 

waarbij die premie op basis van 1,5% marktrente dan 30-33% van de pensioengrondslag bedraagt. Hierbij 

wordt  in elk bedrijfstakpensioenfonds door werkgevers & werknemers zelf die nieuwe gelijkblijvende 

premie bepaald en berekend welke compensatie voor welke deelnemers nodig is & welke buffers 

daartoe (huidige pensioenreserves & extra premies) kunnen worden ingezet om (vooral 35-55 jarigen) te 

compenseren. Hiermee wordt de doorsnee-opbouw dus afgeschaft en gaan we toe naar een degressieve 

opbouw, maar is de nieuwe/gelijkblijvende doorsnee-premie dus nog steeds de norm vanaf 2022….    

 

Bij de nieuwe premieregeling op basis van dezelfde leeftijdsonafhankelijke, gelijkblijvende premie is de 

opbouw gebaseerd op die betaalde premies & behaalde rendement. Dit betekent voor de Bedrijfstak-

pensioenfondsen dat zij geen vaste pensioenuitkering meer toezeggen, maar elke deelnemer op basis van 

zijn premie periodiek een indicatief voorstel doen wat zijn aandeel in de collectieve pensioenpot is en 

hoeveel pensioen hij kan verwachten in een normaal/goed (best case) & slecht (worst case) scenario. 

Het pensioenfonds hoeft zijn pensioenreserves dan niet meer 100% te waarderen op basis van de huidige 

dekkingsgraad en de actuele (zeer lage) marktrente. Voor elke € 100,- aan vast pensioen moet een 

pensioenfonds in 2020 € 97,59 in kas hebben (NB 2015/1% rente: € 81,95 in kas) om aan die verplichte  

dekkingsgraad te kunnen voldoen. Omdat dat straks niet meer nodig is geeft dat het pensioenfonds veel 

meer ruimte om de pensioenen te kunnen indexeren (10 jaar lang bijna niet gedaan), maar zal de 

werknemer ook inzicht krijgen dat zijn pensioen lager kan uitvallen. Voor de pensioenfondsen & hun  

werknemers is dit een goede stap, omdat zij veel meer van hun huidige pensioenpremies & reserves 

offensiever kunnen beleggen dan nu (vanwege hoge/verplichte reserves & afdekken renterisico wordt er 

nu teveel belegd in slecht renderende staatsobligaties) en kunnen zij dus veel meer rendement uit hun 

pensioenpremie & pensioenreserves halen en dat komt uiteindelijk iedereen (dat is ook de insteek) ten 

goede, maar op een vaste (middelloon) pensioenuitkering kun je dus niet meer rekenen straks.         

 

Omdat er veel kritiek was vanuit de PPI & verzekeringswereld op deze vaste, leeftijdsonafhankelijke 

premie, terwijl hun huidige leeftijdsafhankelijke staffels zeer goed werken als zuivere premieregeling en 

omdat zij geen extra pensioenreserves hebben (iedere werknemer heeft 100% zijn eigen pensioenpot 

met waarde), heeft het kabinet besloten dat MKB bedrijven met stijgende beschikbare premiestaffels dit 

mogen handhaven voor hun huidige/bestaande personeel, maar dat elke nieuwe werknemer die in 

dienst komt bij hetzelfde MKB bedrijf straks maximaal de nieuwe gelijkblijvende premie krijgt.       
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Wat betekent dit voor mijn huidige beschikbare premieregeling? 

In elke pensioenregeling is nu sprake van een tijdsevenredige pensioenopbouw. Voor ouderen is meer 

premie (hogere premiestaffel) nodig dan voor jongeren (lagere premiestaffel) en die gelijkwaardige 

pensioenopbouw wordt in een premieregeling dus gewoon bereikt via de stijgende premiestaffels   .  

Het voordeel voor MKB bedrijven is dat zij hun huidige stijgende staffels kunnen handhaven voor het 

bestaande personeel en er dus geen ongewenste herverdeling (van oud naar jong) komt en er ook geen 

compensatieregeling nodig is, omdat die kosten enorm hoog (NB berekening CPB: 35%-50% extra kosten)  

zouden zijn. Wel krijgen nieuwe werknemers die in dienst komen straks dus maximaal de nieuwe gelijk-

blijvende premie en dan zijn er dus 2 verschillende pensioenregelingen naast elkaar bij 1 werkgever, 

waarbij dit tot extra administratiekosten zal leiden. Maar een werkgever kan ook altijd overstappen naar 

één vaste gelijkblijvende premie voor al haar personeel, zoals sommige werkgevers nu al standaard 

doen, waarbij die keuze dan wel gebaseerd moet zijn op de huidige premieregeling met staffels/het 

deelnemersbestand /gemiddelde leeftijd per deelnemer & een kosten/baten analyse.  

Hoewel het afschaffen van de doorsnee-premie (doel Pensioenakkoord) ook mogelijk was door deze 

doorsneepremie voor alle pensioenregelingen te vervangen door een actuariële (leeftijdsafhankelijke) 

premie (= doorsnee opbouw) voor iedereen, conform de huidige succesvolle MKB Beschikbare Premie-

regeling, is het fijn dat deze progressieve pensioenopbouw met stijgende staffels dus gehandhaafd blijft 

voor het bestaande personeel…  ! Het Verbond van Verzekeraars gaf aan dat hiermee wel onderscheid 

naar datum indiensttreding wordt gemaakt en dat die staffels dus ook moeten worden toegezegd aan het 

nieuwe personeel. Pensioenspecialisten geven aan dat er ook gekozen had kunnen worden (niet gedaan 

vanwege tijdsdruk & Focus BPF Pensioen) voor 2 fiscale regimes naast elkaar: 1 voor pensioenfondsen 

met een vaste, gelijkblijvende premie & 1 voor verzekerde regelingen met de stijgende premie-staffels, 

want dan beperk je niet de arbeidsmobiliteit en blijven de pensioenkosten gewoon gelijk per werkgever.   

Wat betekent dit voor werknemers bij Pensioenfondsen? 

Van deze overstap naar de nieuwe gelijkblijvende premie profiteren vooral de jongeren bij Bedrijfstak- 

pensioenfondsen. Nu betalen zij een hoge doorsneepremie (waarvan ouderen profiteren) en wordt voor 

hun pensioen (door zeer strikte regelgeving) feitelijk tientallen jaren belegd in de risicovrije rente (via 

staatsobligaties) en daar krijgen ze dan wel een vast pensioen voor terug, maar hun nieuwe vaste premie 

wordt straks  op basis van hun beleggingshorizon collectief (incl. automatische risico-afbouw Life Cycle 

beleggen) offensiever belegd en dat rendement komt hen volledig ten goede via hun eigen aandeel in de 

pensioenpot en dat kan jongeren een veel hoger (indicatief) pensioen opleveren. Voor de middengroep 

(35-55 jaar) en de ouderen (55+) zal dezelfde vaste premie worden toegezegd en hoewel dat hun ook 

meer rendement kan opleveren blijft dat onzeker (op basis van hun kortere beleggingshorizon) en zal 

volgens analisten vooral de middengroep gecompenseerd moeten worden, waarbij pensioenfondsen 

door de nieuwe minder strikte regelgeving & het indicatieve pensioen (huidige hoge dekkingsgraden op 

basis lage marktrente gaan eruit!) straks direct over zeer ruime buffers beschikken en moeten partijen 

naast de nieuwe beschikbare premie vòòr 2024 een akkoord bereiken over de bijkomende compensatie-

regeling incl. het overhevelen & omzetten van de bestaande (vaste) pensioenrechten naar het nieuwe 

systeem, via het standaard pad dat niet wettelijk verplicht is (handhaven oude rechten is ook mogelijk), 

waarbij dat adequaat en kostenneutraal moet gebeuren, maar dat wordt een erg lastig, complex traject. 

Daarbij zal elk pensioenfonds in het Nieuwe Contract (Systeem 1) een solidariteitsreserve (via deel van 

de premie/extra rendement & huidige pensioenreserves) moeten aanhouden die dan maximaal 15% van 

de totale pensioenreserve bedraagt, waarmee sterke schokken op de beleggingsmarkten voor alle 

deelnemers (deels) worden gecompenseerd. Dat wordt spannend omdat per Pensioenfonds/Bedrijfs-

sector naast de nieuwe vaste premie straks wordt bepaald hoe de huidige pensioenreserve daartoe wordt 

ingezet (risico = verdeling buffers jong => oud   ). Een pensioenfonds kan ook voor 100% voor de Wet 

Verbeterde Premieregeling kiezen: iedereen krijgt dan een Persoonlijk Pensioenpotje (Systeem 2) zonder 

extra buffers, ofwel de huidige MKB beschikbare premieregeling, de norm in Nederland Pensioenland   . 

Wat gaat er verder veranderen?  

Naast het vervangen van de vaste pensioenen via een doorsneepremie naar een indicatief pensioen op 

basis van een vaste gelijkblijvende premie voor elke nieuwe werknemer vanaf minimaal 2022 tot uiterlijk 

2026 zijn er ook andere maatregelen opgenomen die we hierbij kort aan u toelichten:                                2 



                                                                                                                                                                             
1. U mag 10% van uw pensioenkapitaal cash opnemen 

Als u met pensioen gaat mag u straks 10% van uw totale pensioenkapitaal cash opnemen, zodat u met 

10% van uw pensioenkapitaal direct geld kunt uitgeven aan zaken die u belangrijk vindt. Dat is positief en 

met 10% (NB veel hoger in UK/USA) is die grens relatief laag, zodat u een klein deel van uw pensioen 

kunt omzetten in cash geld, maar u krijgt dus meer keuzevrijheid met uw eigen opgebouwde pensioen.  

U moet hierover nadenken als u dit gaat doen en beseffen dat u direct inkomstenbelasting over die 10% 

opname betaalt. Check vanuit uw totale BOX 1 Pensioenoverzicht of uw BOX 1/2/3 Financiële Totaal-

overzicht hoeveel BOX 1 pensioen u echt nodig heeft om van uw welverdiende pensioen te genieten.    

 

2. Grondslagen Partnerpensioen op Risicobasis & Wezenpensioen 

Het meeverzekerde partnerpensioen bij overlijden vòòr pensioendatum wordt in de nieuwe wet 

standaard op risicobasis verzekerd, conform de huidige norm bij een beschikbare premieregeling. 

Daarbij wordt de hoogte van het partnerpensioen gebaseerd op het gehele salaris (geen correctie meer 

met AOW Franchise) en diensttijdonafhankelijk. Het partnerpensioen wordt verruimd tot maximaal 50% 

van het salaris en is niet meer gebaseerd op uw diensttijd bij uw huidige werkgever. Het wezenpensioen 

blijft op risicobasis verzekerd en is maximaal 20% van het salaris en met een vaste eindleeftijd: 25 jaar.      

Wat betekent dit voor Nederland Pensioenland?  

Dat er akkoord is over het nieuwe pensioenstelsel is positief en erg belangrijk. Maar nu moeten we dit nog 

wel omzetten in nieuwe wetgeving (Stap 1/2022) en dan moeten de bedrijfstakpensioenfondsen en hun 

werkgevers & werknemers de nieuwe pensioenregeling op basis van die vaste (doorsnee   ) premie met 

elkaar overeenkomen, incl. de overstapregeling van bestaande rechten (via standaard pad/geen plicht) 

en de passende compensatieregeling (Stap 2/2024), waarbij de grondslagen/rekenregels & uitkomsten 

voor alle leeftijdsklassen gelijkwaardig zijn. Dit is positief voor de pensioenfondsen en hun werknemers, 

omdat zij minder buffers op basis van de zeer lage rekenrente hoeven aan te houden en dus veel meer 

rendement uit hun pensioengeld kunnen halen. Van de huidige € 1.500,- miljard (Pensioenpot BPF NL/ 

grootste EU) kan volgens een econoom € 500,- miljard offensiever worden belegd: meer in aandelen en 

naast staatsobligaties vooral beleggen in bedrijfsobligaties & obligaties opkomende markten en dat kan 

elke pensioenpot ten goede komen. Nederlandse pensioenfondsen scoren nu kwa spreiding van hun 

beleggingen erg slecht: 75% in staatsobligaties, gemiddeld in Europa 53%   . We gaan toe naar een 

individueler, persoonlijker pensioen binnen het collectief, dat dus afhankelijk wordt van het beleggen van 

de nieuwe, vaste premie en de huidige pensioenreserves van pensioenfondsen voor alle deelnemers.   

 

Dat er een tussenoplossing is voor de bestaande beschikbare premieregeling (handhaven van leeftijds-

afhankelijke staffels) is positief zodat er geen compensatieregeling nodig is en werkgevers alleen aan 

nieuw personeel een vaste gelijkblijvende premie moeten toezeggen en dit betekent dat er straks (NB 

2022 wetgeving/ingang 2022-2026) dus 2 pensioenregelingen per werkgever zijn, die kunnen leiden tot 

hogere (administratie)kosten. Pensioenspecialisten geven wel aan dat deze tussenoplossing de arbeids-

mobiliteit gaat beperken: een oudere werknemer met een hoge leeftijdsafhankelijke premie stapt straks 

niet zomaar over naar een andere, nieuwe werkgever met een lagere, vaste gelijkblijvende premie…  .  

Daarbij is het nog onzeker of het huidige probleem van de lage rekenrente in de uitkeringsfase bij een 

beschikbare premieregeling ook wordt opgelost. Een werknemer krijgt voor zijn opgebouwde pensioen-

kapitaal in de uitkeringsfase de marktrente (nu 0,3%) terwijl hij op basis van zijn levenslange uitkering en 

levensverwachting minimaal recht heeft op een 20 jarige depositorente (nu 1,25% bancaire Lijfrente). 

Als de nieuwe pensioenpremie wordt vastgesteld op basis van het (stel 1,5%) projectierendement, zou 

die 1,5% rente ook gebruikt moeten worden in de uitkeringsfase en als dat lukt dan is dat een positief 

signaal voor deelnemers van de huidige beschikbare premieregeling, omdat die dat ook verdienen in de 

uitkeringsfase. De huidige oplossing van die lage marktrente in de uitkeringsfase is vanaf 2017 het 

doorbeleggen na pensioendatum. Wij hebben daartoe deze zomer een nieuw marktonderzoek gedaan 

om te analyseren wat dat u kan opleveren, lees dat onderzoek (via aparte bijlage II) eens door en kijk of en 

welke vorm daartoe bij u past, wat vooral speelt als u de komende jaren met pensioen gaat en we dus 

nog moeten afwachten of de vaste projectierente ook wordt toegekend in de uitkeringsfase. Het is dus 

belangrijk de pensioenwereld de komende jaren goed te blijven volgen, zoals wij dat blijven doen..    
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