
Het Pensioenakkoord: Na veel
veranderingen nu de definitieve oplossing?

Sinds vorig jaar stijgt de AOW-leeftijd minder 

snel. Op basis van de Wet Toekomst Pensioenen 

en de memorie van toelichting hierop, worden 

nu de contouren van het nieuwe stelsel steeds 

duidelijker. Tegelijkertijd roept de toelichting 

op het wetsvoorstel ook veel vragen op. In dit 

whitepaper leest u wat de gevolgen zijn van de 

Wet Toekomst Pensioenen en andere gerela-

teerde regelgeving uit het pensioenakkoord. 

Daarnaast geven we antwoord op een aantal 

veel gestelde vragen.

De gevolgen van de Wet Toekomst Pensioenen 

en andere gerelateerde regelgeving hebben we 

kort samengevat:

• Er bestaan straks alleen nog premie- 

 overeenkomsten (beschikbare premiere- 

 gelingen). Uitkeringsovereenkomsten

 (middelloon- en eindloonregelingen) zijn

 niet meer toegestaan.

• Deze premieovereenkomst mag alleen

 een leeftijdsonafhankelijke, gelijke be- 

 schikbare premie bevatten.

• Bij een pensioenfonds opgebouwde pen-

 sioenen worden ‘ingevaren’ in het nieuwe

 stelsel.

• Bij een verzekeraar opgebouwde pen-

 sioenaanspraken (middelloon of eindloon) 

 blijven gegarandeerd achter bij de verze-

 keraar.

• Het nabestaandenpensioen wordt ge-

 makkelijker. Voor elke werknemer geldt

 een partnerpensioen van (maximaal) 50%

 van het pensioengevend salaris.

• U moet een transitieplan opstellen. Dit

 plan bevat de argumenten en overwe-

 gingen aangaande de gemaakte keuzes

 voor een nieuwe pensioenregeling. Daar

 naast is een communicatieplan onderdeel  

 van het transitieplan.

• Het netto pensioen voor werknemers met 

 een salaris boven € 112.189,- wordt

 aangepast aan de nieuwe regels. Ook de

 derde pijler, privé oplossing voor later,

 verandert mee met de aanpassingen in de

 tweede pijler.

• Vanaf 1 januari 2021 krijgt u als werkgever 

 fiscale handvatten om een werknemer

 eerder met pensioen te laten gaan.  

 Maximaal drie jaar voor de AOW-leef-

 tijd kunt u een bedrag dat netto gelijk is

 aan de  AOW-uitkering, zonder boete pe-

 riodiek of ineens uitkeren (RVU-vrijstelling).
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nemers met een verzekerde pensioenregeling. 

Voor werknemers die in dienst treden na 1 januari 

2026 zal te allen tijde een gelijkblijvend premie-

percentage moeten worden gehandhaafd. Er 

komen dus twee pensioenregelingen binnen één 

bedrijf.

Premieovereenkomst: nu en straks

Wanneer moet de pensioenregeling zijn 

aangepast?

Het nieuwe pensioenstelsel gaat in per 1 januari 

2022 met een overgangsperiode tot 1 januari 

2026. Uiterlijk 1 januari 2026 moeten alle pen-

sioenregelingen voldoen aan de nieuwe regels, 

ofwel de vlakke premie voor alle leeftijden. 

Zijn er regels voor de nieuwe gelijkblijvende 

premie?

Buiten de fiscale maximering van de premie 

zijn er geen regels. Het is moeilijk een objectief 

gerechtvaardigd premieniveau te kiezen, omdat 

de staffel daarna alleen geldt voor nieuwe werk-

nemers die in dienst treden na ingang van de 

nieuwe regeling. In het transitieplan zal hier nader 

bij stilgestaan worden. Een combinatie tussen 

een basis pensioenregeling, een vrij besteedbaar 

persoonlijk budget en financiële bewustwording 

spreekt naar de verbeelding.

• U kunt tijdelijk een subsidie aanvragen

 voor duurzame inzetbaarheid van en

 vervroegde uittreding voor werknemers.  

 Op 21 januari 2021 is hiervoor de maat-

 werkregeling MDIEU gepubliceerd. De

 minister  stelt voor de MDIEU 964 miljoen

 euro beschikbaar gedurende de periode

 van vijf jaren.

• De AOW-leeftijd stijgt minder snel. Voor

 elk jaar dat we langer leven, stijgt de

 AOW-leeftijd ‘maar’ acht maanden mee. 

• Vanaf 1 januari 2023 mag een werknemer

 bij pensionering 10% van het opgebouw-

 de pensioenkapitaal ineens opnemen.

Omdat het pensioenakkoord vooral is gericht op 

(bedrijfstak-) pensioenfondsen moet er in detail 

nog veel duidelijk worden over de impact voor 

werkgevers en werknemers met verzekerde pen-

sioenregelingen.

Alles wat u wilt weten over het pensioenakkoord

Wij krijgen nu al veel vragen over de impact van 

het nieuwe pensioenstelsel en de andere rege-

lingen uit het pensioenakkoord. Wat is de impact 

voor mijn werknemers en mijn bedrijf? Moet ik nu 

al aan de slag? Wordt het duurder? Mijn werkne-

mers vragen of ik de RVU-regeling wil toepassen, 

moet ik daaraan meewerken? Kan ik al subsidie 

krijgen uit hoofde van de MDIEU-regeling?

Daarom hebben we de meest gestelde vragen 

voor u op een rijtje gezet. 

Mag een stijgende beschikbare premiestaffel na 

2026 nog worden behouden?

Ja dat mag. Als u en uw werknemer deze regeling 

willen voortzetten kunnen jullie dit samen vastleg-

gen in een aangepaste pensioenovereenkomst. 

Deze arbeidsvoorwaardelijke afspraak dient uiter-

lijk 1 januari 2024 tot stand te komen, om uiterlijk 

op 1 januari 2026 in te gaan. Dit klinkt raar, een 

afspraak maken om deze twee jaar later in te la- 

ten gaan. Ons inziens zal de wet op dit onderdeel 

nog aangepast worden voor werkgevers en werk-
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Mag ik mijn verzekerde middelloonregeling 

voortzetten?

Nee, vanaf 1 januari 2026 zijn alleen nog premie-

overeenkomsten toegestaan. Een middelloonre-

geling is een uitkeringsovereenkomst en om die 

reden niet meer toegestaan. U kunt de middel-

loonregeling in principe blijven handhaven tot

1 januari 2026, het einde van de overgangsperio-

de. U en uw werknemers kunnen ervoor kiezen 

de middelloonregeling vóór 1 januari 2026 om 

te zetten naar een stijgende beschikbare premie-

staffel. Hierdoor kunt u vervelende compensa-

tievraagstukken beperken of voorkomen. Daar-

naast is het sowieso slim alle mogelijkheden te 

onderzoeken en minstens te overleggen met de 

personeelsvertegenwoordiging of ondernemings-

raad. Koolmees heeft deze mogelijkheid beves-

tigd naar aanleiding van Kamervragen van D66 op 

9 december 2020.

Wij adviseren werkgevers met een middelloon-

regeling bij een Algemeen Pensioenfonds of een 

contract met een tijdelijk karakter in 2021 al een 

onderzoek te starten.

Mijn werknemers bouwen (ook) pensioen op 

bij een pensioenfonds. Wat heeft het nieuwe 

pensioenstelsel voor invloed op de opbouw en 

premie? 

De inhoud van de pensioenregeling bij een pen-

sioenfonds wordt bepaald door de sociale part-

ners (werknemers- en werkgeversvertegenwoor-

diging). De individuele werkgever en werknemer 

hebben hier geen invloed op, het is dus afwach-

ten wat de uitkomst op het gebied van premie en 

opbouw wordt. De premie bedraagt echter maxi-

maal 33% exclusief bepaalde opslagen.

De opbouw wordt leeftijdsafhankelijk, waar deze 

nu gelijk is voor alle deelnemers bij een pensioen-

fonds. Dit houdt in dat oudere werknemers erop 

achteruit gaan en jonge werknemers op dit mo-

ment meer pensioen gaan opbouwen.  

Heeft het pensioenakkoord impact op de 

arbeidsmobiliteit? 

Ja en nee. Indien een werknemer overstapt 

van werkgever binnen dezelfde branche, waar-

bij sprake is van een verplicht pensioenfonds, 

ondervindt de werknemer geen nadeel. De pen-

sioenopbouw en premie blijft gelijk. 

Indien een oudere werknemer (45-plus) deel-

neemt in een beschikbare premieregeling met 

een stijgende premiestaffel zal een overstap 

nadelige gevolgen kunnen hebben. De kans is 

heel groot dat de werknemer een fors lagere 

pensioenpremie overeenkomt met de nieuwe 

werkgever. 

Ik heb een voorwaardelijke toeslagregeling op 

opgebouwde middelloonaanspraken, maar heb 

al een beschikbare premieregeling? 

Dit betekent dat in het verleden sprake is geweest 

van een middelloonregeling en in deze regeling 

een toeslagafspraak is gemaakt. Elk jaar kunnen 

de opgebouwde pensioenaanspraken voor de 

werknemers worden verhoogd om ze waarde- 

vast te houden. Deze regeling mag, op basis van 

een uitzondering, worden voortgezet. Er wordt 

namelijk geen ‘premie’ betaald, maar een koop-

som om de (voorwaardelijke) toeslag te financie- 

ren. 

Kan ik al subsidie aanvragen voor de maatwerk- 

regeling MDIEU?

Nee, de samenwerkingsverbanden van een sector 

vragen de MDIEU subsidie aan. U kunt de subsidie 

op dit moment nog niet rechtstreeks aanvragen. 

Eerst zullen sectoranalyses worden verricht. 

Daarna kan in bepaalde sectoren subsidie worden 

aangevraagd voor uitkeringen van werkgevers 

aan werknemers die het niet volhouden tot de 

AOW-leeftijd en eerder willen stoppen, bijvoor-

beeld vanwege de zwaarte van het werk. Voor-

waarde is wel dat deze werkgevers tegelijk óók 

investeren in duurzame inzetbaarheid.
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Ik wil weten of ik de RVU-regeling wel of niet 

toe kan passen? 

U bent vrij om tijdelijk van deze regeling gebruik 

te maken. Als het opgenomen is in de geldende 

cao, hebben werknemers er mogelijk zelfs recht 

op. Indien er geen sprake is van een cao kan u per 

individueel geval kijken of de RVU-regeling pas-

send is. Een uitkering kan eenmalig of maandelijks 

worden verstrekt. De uitkering is netto gelijk aan 

het AOW-bedrag na de AOW-leeftijd. Het voor-

deel voor u is dat een werknemer eerder gezond 

zijn pensioen kan halen. 

Hoe nu verder? 

De internetconsultatie heeft geresulteerd in ruim 

500 reacties uit de pensioenwereld. Hier zal het 

kabinet haar licht over laten schijnen. In de zomer 

zou er een verbeterd en definitief wetsvoorstel 

moeten volgen. Dit is een mooie maar (te) ambi-

tieuze planning.

Wij houden de ontwikkelen natuurlijk nauwlet-

tend in de gaten. Als de definitieve contouren van 

het nieuwe pensioenstelsel verder ingevuld zijn, 

stellen wij graag een transitieplan met u op voor 

uw organisatie. Heeft u naar aanleiding van dit 

onderwerp nog vragen of reeds een actueel pen-

sioenvraagstuk, aarzel dan niet en neem contact 

op met een van onze specialisten via telefoon-

nummer 010 241 12 20.

EBC NEDERLAND   Whitepaper Pensioenstelsel 2021   4


