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Door Ron Mulder

Ron Mulder MPLA is Pensioenadviseur bij ten Hag 
pensioenadviseurs B.V en is van 2009 tot en met 
2020 werkzaam geweest als WFT gecertificeerd senior 
pensioenadviseur bij een accountantskantoor. Hij is al 
sedert begin jaren negentig werkzaam in de verzeke-
ringsbranche. Ron geeft diverse trainingen bij Salaris 
Vanmorgen en Accountancy Vanmorgen en is spreker 
op de Nationale Salarisdag.

In het dossier Wet toekomst pensioenen gaat Ron 
Mulder in op de Wet toekomst pensioenen (Wtp) die 
(hoogstwaarschijnlijk) op 1 januari 2023 in werking 
treedt. Het pensioenstelsel wordt herzien. Dat is een 
ingrijpende operatie. Wat verandert er precies? Wat is 
de impact van deze wet voor pensioenfondsen, werk-
nemers en werkgevers?

Voorbehoud: dit dossier Wtp is geschreven naar de 
stand van de bekend zijnde wetgeving op 1 september 
2022.
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Edities SV-Dossier

In 2022 start Salaris Vanmorgen met een zestal 
inhoudelijke dossiers onder redactie van de hoofd-
redacteur Caroline Jansen. Deze dossiers geven een 
overzicht van de stand van zaken op een verdiepend 
niveau maar wel met de gebruikelijke praktische 
insteek die kenmerkend is voor SV en past bij de 
doelgroep.

1. Werkkostenregeling

2. Auto van de zaak

3. Fiets van de zaak

4. Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

5. Pensioenstelsel 2023

6. AVG, privacy en bewaartermijnen rond 
 personeelsdossier

https://www.nationalesalarisdag.nl/
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Inleiding

Als alles volgens plan door blijft lopen, zal op 1 januari 
2023 de Wet toekomst pensioenen (Wtp) in werking 
treden. De verandering is niet eenvoudig en duurt 
een paar jaar. De Wtp is een herziening van ons 
pensioenstelsel en is met name geschreven voor de 
(verplichtgestelde) pensioenfondsen. De wijzigingen 
van de Wtp raken echter ook de pensioenregelingen 
die zijn ondergebracht bij een verzekeraar of Premie 
Pensioen Instelling. De hele herziening van de Pensi-
oenwet is een uitwerking van het Pensioenakkoord 
uit 2019 tussen kabinet en sociale partners. Deze 
nieuwe wet moet zorgen voor meer duidelijkheid voor 
werkgevers en werknemers. Verder moet het meer 
mogelijkheden geven voor maatwerk waardoor de 
pensioenregeling beter kan worden afgestemd op de 
huidige, meer individuele samenleving.

Waarom de Wet toekomst pensioenen?
Het doel van de Wtp is om het pensioenstelsel eer-
lijker en toekomstbestendiger te maken waarbij er 
een beter perspectief moet zijn op een geïndexeerd 
pensioen. Dit komt voort uit onder andere de maat-
schappelijke veranderingen, zoals de toenemende 
vergrijzing van de bevolking. Daarnaast zien we de 
afgelopen jaren een sterke toename van het aantal 
zzp’ers. Die zijn niet verplicht om deel te nemen aan 
de pensioenregeling van een pensioenfonds, en-
kele beroepsgroepen daar gelaten. Verder hebben 
werknemers meestal meerdere werkgevers voordat 
ze met pensioen gaan en is het de bedoeling in de 
toekomst een zekere pensioenuitkering los te laten. 

Het algemene doel van de sociale partners is een 
pensioenstelsel dat persoonlijker, transparanter, 
toekomstbestendiger en flexibeler gaat worden. De 

werknemer zal meer invloed en verantwoordelijkheid 
krijgen over de verwachte pensioenuitkeringen.

Overgangsperiode
De overgang van het huidige naar het nieuwe pensi-
oenstelsel is een ingrijpende operatie voor de pensi-
oenuitvoerders en heeft grote gevolgen voor de deel-
nemers. Om deze transitie zorgvuldig te kunnen laten 
verlopen, komt er een overgangsperiode van 4 jaar 
(tot 1 januari 2027). Heeft de werkgever een eigen 
pensioenregeling ondergebracht bij een verzekeraar 
of Premie Pensioen Instelling (PPI), wacht dan niet tot 
het einde van de overgangsperiode maar begin op tijd 
om alles zorgvuldig te laten verlopen. 

Wat tref je aan in dit document?
1. Hoe ziet het huidige pensioensysteem er uit?
2. Wat gaan de nieuwe pensioenregelingen worden?
3. Impact Wet toekomst pensioenen voor de pensi-

oenfondsen
4. Impact Wet toekomst pensioenen voor onderge-

brachte pensioenregelingen bij een verzekeraar of 
Premie Pensioen Instelling

5. Impact Wet toekomst pensioenen op het partner-
pensioen

6. Arbeidsvoorwaarden en advies
7. Samenvatting

1. Hoe ziet het huidige pensioensysteem 
er uit?

Voordat ik inga op de gevolgen van de wijzigingen 
van het wetsvoorstel, zal ik eerst verduidelijken hoe 
ons huidige pensioensysteem in elkaar zit. Allereerst 
ga ik in op de verschillende soorten van pensioenre-
gelingen en vervolgens sta ik stil bij de verschillende 
pensioenbegrippen.
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Welke pensioenregelingen zijn er nu?
In het huidige pensioensysteem kennen we een aan-
tal verschillende soorten pensioenregelingen.

Salaris diensttijdregeling
•  Eindloonregeling: bij een eindloonregeling werkt 

elke verhoging van het pensioengevend loon niet 
alleen door in het pensioen dat vanaf de datum 
van verhoging nog door te brengen diensttijd kan 
worden opgebouwd, maar ook in het pensioen 
dat al is opgebouwd over de verstreken dienstja-
ren. Een pensioenopbouw over het laatst verdien-
de salaris. Het totaal op te bouwen pensioen op 
pensioendatum bestaat dus uit het resultaat van 
het totaal aantal dienstjaren vermenigvuldigd met 
het opbouwpercentage en het laatst vastgestelde 
pensioengevend loon.

                     

•  Middelloonregeling: uitgangspunt voor een mid-
delloonregeling is dat elke verhoging van het pen-
sioengevend loon doorwerkt in het pensioen dat 
vanaf de datum van verhoging in de nog resteren-
de looptijd kan worden opgebouwd. Het pensioen 
over de inmiddels verstreken diensttijd blijft dan 
ongewijzigd. Wel kunnen de in de verstreken 
dienstjaren opgebouwde pensioenaanspraken 
jaarlijks worden verhoogd (geïndexeerd). Per 
dienstjaar wordt een gegarandeerde pensioen-
aanspraak opgebouwd. Het totaal op de bouwen 
pensioen op pensioendatum bestaat dus uit de 
som van de per dienstjaar opgebouwde 

 pensioenaanspraken.

                                   

Premieovereenkomst: uitgangspunt bij een 
premieovereenkomst is dat er door de werkgever 
een premie beschikbaar wordt gesteld. De hoogte 
van de pensioenuitkering is met name afhankelijk 
van de ingelegde premie, het behaalde rendement 
op de inleg en de wijze waarop de premie wordt 
aangewend voor een pensioenuitkering. 

•  Kapitaalovereenkomst: premie wordt omgezet 
in een garantiekapitaal op de pensioendatum. 
Op de pensioendatum wordt dit garantiekapitaal 
omgezet in een pensioenuitkering.

•  Uitkeringsovereenkomst: premie wordt omge-
zet in een ouderdomspensioen vanaf de 

 pensioendatum.
• Beleggingsovereenkomst: premie wordt om-

gezet in een “belegging” en op pensioendatum 
wordt het beleggingskapitaal omgezet in een 
pensioenuitkering.

2.  Wat gaan de nieuwe pensioenregelin-
gen worden?

Alle pensioenovereenkomsten zullen premieover-
eenkomsten moeten worden. Met andere woorden: 
de uitkeringsovereenkomst komt te vervallen (eind-
loon- en middelloonregeling). Er komen drie soorten 
premieovereenkomsten:
1. De nieuwe premieovereenkomst (solidaire premie-

overeenkomst).
2. De verbeterde premieovereenkomst (flexibele pre-

mieovereenkomst).
3. Een premie-uitkeringsovereenkomst.

Voor pensioenfondsen geldt dat zij alleen de nieuwe 
premieovereenkomst en de verbeterde premieover-
eenkomst mogen toepassen. Verzekeraars kunnen 
daarnaast de premie-uitkeringsovereenkomst wel 
aanbieden.

1. De solidaire premieovereenkomst
•  Op basis van de vastlegging in de cao komt er een 

afgesproken pensioendoel.
• Er is sprake van meer collectieve belegging waarin 

jong en oude deelnemers deelnemen in hetzelfde 
collectieve pensioenvermogen.

• Behaalde beleggingsrendementen worden over 
alle deelnemers verdeeld door middel van een 
vooraf vastgestelde verdeelsleutel. Jongere deel-
nemers zullen meer risico gaan lopen dan oudere 
deelnemers. De jongere deelnemers zullen meer 
gaan profiteren van goede beleggingsresultaten 
maar zullen ook harder worden getroffen door 
slechte beleggingsresultaten.

• Er komt een collectieve spaarpot (solidariteitsre-
serve) die de risico’s af gaat dekken voor slechtere 
tijden.  

2. De flexibele premieovereenkomst
•  Beleggingen zullen gebeuren via het lifecycle-prin-

cipe. Jongere deelnemers beleggen met een 
hoger percentage aandelen en dit zal worden 
afgebouwd richting de pensioendatum.

•  Er komen als het ware twee pensioenvermogens. 
Eén gedurende de opbouwfase en één gedurende 
de uitkeringsfase.

•  Deelnemers hebben op pensioendatum een be-
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perkt shoprecht. Alleen als de door de deelnemer 
gewenste uitkeringsvorm niet wordt aangeboden 
door het pensioenfonds, mag de deelnemer 
voor de pensioendatum ervoor kiezen om het 
pensioenkapitaal onder te brengen bij een ander 
pensioenfonds. 

3. Een premie-uitkeringsovereenkomst
• De premies worden ingelegd in een verzekering 

waarbij de premie of het opgebouwde kapitaal 
kan worden omgezet in een vaste pensioenuit-
kering (aanspraak) die ingaat vanaf de pensioen-
datum. De aankoop vindt dus plaats tegen de 
rekenrente van het keuzemoment.  In dit systeem 
heeft de werknemer geen keuzenvrijheid om te 
beleggen.

3. Impact Wtp voor de pensioenfondsen
 
Bij veel pensioenfondsen is nu nog sprake van een 
salaris diensttijdregeling waardoor de deelnemer een 
voorwaardelijke pensioenaanspraak krijgt toegezegd 
met als ambitie een indexatie van de opgebouwde 
pensioenaanspraken. Door de Wtp zullen de pensi-
oenfondsen ook over moeten naar een premieover-
eenkomst waarbij zij kunnen kiezen uit het solidaire 
of flexibele pensioencontract. De afspraken gaan niet 
langer over een belofte (ambitie) over de hoogte van 
de uitkering, maar over de hoogte van de premie. 

Invaren en bezwaarrecht
De werkgevers of sociale partners moeten een transi-
tieplan opstellen waarin onder andere moet worden 
vermeld hoe om te gaan met de al opgebouwde 
pensioenaanspraken en -rechten. Vertrekpunt in dit 
transitieplan is dat de opgebouwde pensioenaan-
spraken en -rechten worden ingevaren in het nieuwe 
pensioen van alle groepen deelnemers. Denk hierbij 
aan actieve, slapers en uitkeringsgerechtigden. 
Invaren betekent in feite dat er een interne collectieve 
interne waardeoverdracht komt bij het pensioen-
fonds. Hierdoor worden de opgebouwde pensioen-
aanspraken onder de huidige pensioenwetgeving 
overgedragen naar een pensioen dat past binnen het 
nieuwe pensioenstelsel. Daarbij worden massaal de 
bestaande uitkeringsovereenkomsten in premierege-
lingen omgezet.

Volgens de huidige Pensioenwet is er een individueel 
bezwaarrecht voor de deelnemers, pensioengerech-
tigden en gewezen deelnemers/partners bij een col-
lectieve waardeoverdracht. Dit individuele bezwaar-
recht kom te vervallen onder de nieuwe wet op het 
moment dat de pensioenaanspraken op verzoek van 
de werkgever of sociale partners door middel van een 
interne collectieve waardeoverdracht worden overge-
dragen naar het nieuwe pensioen.  Dit zal echter naar 
verwachting op grote maatschappelijke en juridische 
bezwaren stuiten. 

4.  Impact Wtp voor ondergebrachte pen-
sioenregelingen bij een verzekeraar of 
Premie Pensioen Instelling

Heeft een werkgever op 31 december 2022 een pen-
sioenregeling toegezegd, dan kan de werkgever deze 
pensioenregeling intact laten tijdens de transitieperi-
ode/overgangsperiode (tot 1 januari 2027). Of het nu 
gaat om een beschikbare premieregeling of om een sa-
laris diensttijdregeling. Tijdens deze overgangsperiode 
zal de werkgever een alternatief moeten bedenken voor 
deze pensioenregeling. Hieronder een verdere uitleg 
hierover aan de hand van een aantal voorbeelden.

1. Huidige pensioenregeling is een salaris diensttijd-
regeling (eind- of middelloonregeling)

 De werkgever heeft op 31 december 2022 een mid-
delloonregeling en deze moet uiterlijk op 31 decem-
ber 2026 voldoen aan de nieuwe wet. Op 1 januari 
2024 wijzigt de werkgever deze middelloonregeling in 
een beschikbare premieregeling. 

Welke mogelijkheden heeft de werkgever?
• In deze situatie mag de werkgever nog steeds een 

beschikbare premieregeling toezeggen waarbij er 
gebruik gemaakt gaat worden van een leeftijdsaf-
hankelijke premiestaffel. Vanaf 1 januari 2027 (einde 
overgangsperiode) moet de werkgever de keuze heb-
ben gemaakt of de leeftijdsafhankelijke premiestaffel 
blijft bestaan voor de werknemers die in dienst waren 
op 31 december 2026 of dat ook deze werknemers 
meegaan in een leeftijdsonafhankelijke premiestaffel.

 Gevolg: één pensioenregeling voor de werknemers die in 
dienst waren op 31 december 2026 en 1 pensioenrege-
ling voor de werknemers die na 1 januari 2027 in dienst 
zijn getreden.

• De werkgever kan er ook voor kiezen om de middel-
loonregeling om te zetten in een leeftijdsonafhankelij-
ke premiestaffel.

 Gevolg: 1 pensioenregeling voor alle werknemers. 

2. Huidige pensioenregeling is een premieovereen-
komst met een leeftijdsafhankelijke premiestaffel

 De werkgever heeft op 31 december 2022 een leef-
tijdsafhankelijke premiestaffel en deze moet 

 uiterlijk op 31 december 2026 voldoen aan de nieuwe 
wet. Uiterlijk op 1 januari 2027 moet de werkgever 
de keuze hebben gemaakt of de leeftijdsafhankelijke 
premiestaffel blijft bestaan voor de werknemers die 
in dienst waren op 31 december 2026 of dat ook deze 
werknemers meegaan in een leeftijdsonafhankelijke 
premiestaffel.

3. Huidige pensioenregeling is een premieovereen-
komst met een leeftijdsonafhankelijke premiestaf-
fel De werkgever heeft op 31 december 2022 een leef-
tijdsonafhankelijke premiestaffel. Na deze datum mag 
de werkgever deze regeling niet meer omzetten in een 
leeftijdsafhankelijke premiestaffel.
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Compensatie aan de werknemer
Gevolgen van het wijzigen van een leeftijdsafhankelijke 
premiestaffel naar een leeftijdsonafhankelijke premie 
is dat niet alleen de bestaande groep werknemers 
moeten worden gecompenseerd , maar ook werkne-
mers die na de wijziging nieuw in dienst treden. Zie 
hieronder de antwoorden na vragen aan het kabinet 
(bron: Antwoorden op (resterende) Kamervragen over 
wetsvoorstel toekomst pensioenen van 23 mei 2022, 
pagina 21-22):

Vraag:
Enkele leden van de fractie merken op dat er ook com-
pensatie is voor nieuwe werknemers en vragen of dit 
ertoe kan leiden dat, indien de compensatieregeling 
niet in de pensioenregeling zelf wordt opgenomen, de 
fiscale ruimte voor compensatie niet voor alle deelne-
mers aan pensioenregelingen gelijk is.

Antwoord:
Werknemers die bij een werkgever in dienst treden 
hebben conform het voorgestelde artikel 150f, eerste 
lid, onder a, van de Pensioenwet recht op dezelfde 
compensatieregeling als die geldt voor bestaande 
werknemers. De werkgever heeft dus geen ruimte 
om andersoortige compensatie af te spreken voor 
werknemers die nieuw in dienst treden. Dat betekent 
dat wanneer een werkgever een compensatieregeling 
treft binnen de pensioenregeling dezelfde afspraak 
ook geldt voor nieuwe werknemers. De fiscale ruimte 
per jaar is dus steeds ook hetzelfde. Als de compensa-
tie buiten de pensioenregeling plaatsvindt, dient ook 
die compensatie aan nieuwe werknemers gegeven te 
worden. In het transitieplan legt de werkgever vast op 
welke wijze de compensatie plaatsvindt. Het voorge-

stelde artikel 150f geldt voor alle compensatieregelin-
gen, ongeacht het type pensioenuitvoerder waar de 
pensioenregeling is ondergebracht.

Vraag:
De leden van de fractie vragen of het reëel is om te 
verwachten dat bij een verplichte compensatie aan 
toekomstige werknemers, de compensatie zal plaats-
vinden door middel van een salaristoeslag waardoor 
de stijging van de pensioenlasten voor de werkgever 
enigszins beperkt blijft. Zij vragen daarbij welke gevol-
gen dit heeft voor de werknemer en of deze dan niet 
beperkt wordt in de fiscale ruimte omdat hij niet het 
hele compensatiebedrag in het pensioen kan storten.

Antwoord:
Werknemers die bij een werkgever in dienst treden 
hebben conform het voorgestelde artikel 150f, eerste 
lid, onder a, van de Pensioenwet recht op dezelfde 
compensatieregeling als die geldt voor bestaande 
werknemers. De werkgever heeft dus geen ruimte om 
andersoortige compensatie af te spreken voor werk-
nemers die nieuw in dienst treden. De regering vindt 
het wenselijk dat compensatie zoveel mogelijk binnen 
de pensioenregeling plaatsvindt. Op die manier wordt 
de pensioenbestemming namelijk behouden. Het 
is echter ook mogelijk dat werkgevers compensatie 
afspreken buiten de arbeidsvoorwaarde pensioen, 
bijvoorbeeld door een salaristoeslag. Hierbij dient 
opgemerkt te worden dat een hoger salaris ook bete-
kent dat er meer pensioen zal worden opgebouwd.

Conclusie: deze compensatie gaat niet alleen gelden 
voor de bestaande groep werknemers maar ook voor 
de werknemers die na de wijziging van de pensioen-
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regeling nieuw in dienst treden. De compensatie in 
de pensioenregeling moet in een periode van 10 jaar 
zijn voldaan. Dus voor uiterlijk 1 januari 2037. Wil de 
werkgever een langere compensatieperiode, dan zal 
de compensatie in het salaris plaats moeten vinden.

5. Impact Wtp op het partnerpensioen

In de Wtp zal het partnerpensioen worden gewijzigd. 
In veel huidige eind- en middelloonregelingen zie je 
nu nog een partnerpensioen op opbouwbasis. Een 
belangrijke wijziging is dat het partnerpensioen altijd 
gebaseerd moet zijn op een risico partnerpensioen. 
Er is niet langer sprake van een opbouw partnerpen-
sioen. Verder zijn niet meer het aantal te bereiken 
dienstjaren bepalend voor de hoogte van het partner-
pensioen, maar een vast percentage van het pensi-
oengevend salaris. Dit percentage mag maximaal 50% 
bedragen. Een voorbeeld hiervan:

Huidige pensioenregeling gebaseerd op een 
middelloonregeling
Leeftijd op het moment van 
in dienst treden   33 jaar
Pensioengerechtigde leeftijd 68 jaar
Te bereiken aantal dienstjaren 35 jaar
 
Pensioengevend salaris   € 34.802
Franchise    € 14.802

Pensioengrondslag   € 20.000
 
Percentage voor het op te bouwen 
ouderdomspensioen        1,75%
Partnerpensioen: 70% van het op 
te bouwen OP als opbouw 
(€ 20.000 * 1,75% * 70% * 35 dienstjaren) = €  8.575
 
Huidige pensioenregeling gebaseerd op een 
beschikbare premieregeling
Pensioengevend salaris  € 34.802
Franchise   € 14.802
Pensioengrondslag  € 20.000

Aantal te bereiken dienstjaren deelnemer 35 jaren 
(zie hiervoor)
Percentage per dienstjaar voor 
partnerpensioen       1,16%

Hoogte partnerpensioen op 
risicobasis: € 20.000 x 35 jaren x 1,16% € 8.120

De hoogte van het partnerpensioen is dus mede 
afhankelijk van het aantal te bereiken dienstjaren. 
Des te meer te bereiken dienstjaren, des te hoger het 
verzekerde partnerpensioen.

Wat gaat het nieuwe percentage worden voor het 
bepalen van de hoogte van het partnerpensioen? 
Hieronder een vergelijking tussen de huidige situatie 
en de nieuwe situatie.

Mogelijk vanuit pensioenakkoord
Pensioengevend salaris  € 34.802
Franchise   € 14.802
Pensioengrondslag  € 20.000

Partnerpensioen percentage        30%
Hoogte partnerpensioen op 
risicobasis: € 34.802 x 30% € 10.441
De hoogte van het partnerpensioen is alleen nog 
maar afhankelijk van het verzekerde percentage. 
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In de Wtp zal de standaard worden dat het wezen-
pensioen wordt uitgekeerd tot 25-jarige leeftijd. 
De hoogte hiervan zal ook worden bepaald aan de 
hand van een vast percentage van het pensioenge-
vend salaris. Dit is maximaal 40%.

Het nieuwe pensioenstelsel kent straks alleen nog 
een partnerpensioen op risicobasis. Om te voorko-
men dat een nabestaande “goed” verzorgd achter-
blijft nadat de deelnemer uit dienst is getreden en 
de pensioendatum nog niet heeft bereikt, komen er 
een aantal aanvullende verplichtingen in de wet:
•  Een uitloopperiode van maximaal drie maanden; 

na beëindiging van een dienstverband loopt de 
dekking van het partnerpensioen standaard nog 
drie maanden door. Zodat de werknemer in die 
tijd een nieuwe baan kan vinden en de risico’s 
dan weer gedekt zijn via die nieuwe werkgever. 
Deze termijn van drie maanden eindigt eerder 
zodra de deelnemer eerder een nieuw dienstver-
band heeft. 

•  Een uitloopperiode tijdens de WW-periode 
(werkloosheidsuitkering) voor de dekking van het 
partnerpensioen als de deelnemer direct na het 
dienstverband in de WW komt. 

•  Mogelijkheid van het voortzetten van het partner-
pensioen door de deelnemer zelf. Dit kan bijvoor-
beeld als de deelnemer een sabbatical neemt of 
als zzp’er verder gaat. Die dekking gaat dan wel 
ten koste van het opgebouwde pensioenkapitaal.

6. Arbeidsvoorwaarden en advies

Pensioen is onderdeel van de arbeidsvoorwaarden 
van de werknemers en daarmee van de arbeidsover-
eenkomst. Een wijziging van het pensioen kan niet 
zomaar worden gedaan. Hierbij moet  onderscheid 
worden gemaakt tussen een cao met daarbij veelal 
opgenomen de deelname bij een bedrijfstakpensioen-
fonds of eigen pensioenregeling.

Bedrijfstakpensioenfonds 
In de cao’s’ zijn veelal afspraken gemaakt over een 
verplichte deelname bij een bedrijfstakpensioenfonds 
door de werkgever. Afspraken die zijn vastgesteld 
in een cao zijn leidend en een werkgever kan niet 
afwijken van deze afspraken. Het bestuur van een 
bedrijfstakpensioenfonds kan wijzigingen in de pensi-
oenregeling aanbrengen. Individuele toestemming is 
niet vereist.

Eigen pensioenregeling
De werkgever bepaalt de eigen pensioenregeling en 
dit is onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. Een 
eenzijdige wijziging kan de werkgever niet zomaar 

doorvoeren. Hiervoor is de individuele toestemming 
van de werknemers nodig of van een eventuele on-
dernemingsraad. 

Een werknemer heeft het recht om met de voorge-
nomen wijziging wel of niet in te stemmen. Het is van 
groot belang om je als werkgever bij deze wijzigingen 
bij te laten staan door een externe pensioendeskun-
dige. Deze pensioendeskundige kan samen met een 
arbeidsjurist per werknemer een vergelijking maken 
tussen de oude en de nieuwe pensioenregeling. De 
werknemer kan het wijzigingsvoorstel ondertekenen 
waardoor het getekende document onderdeel uit 
gaat maken van de arbeidsovereenkomst.

7. Samenvatting

De Wtp brengt nogal wat veranderingen mee. Een 
goede communicatie naar de werknemers is van 
groot belang. De tijdsinvestering kan per werkgever 
nogal verschillen. Is de werkgever deelnemer bij een 
verplichtgesteld pensioenfonds, dan kan hij in feite 
rustig afwachten en kijken wat er komen gaat. Of dit 
verstandig is, daar kun je over van gedachten wis-
selen. De werknemers nu alvast meenemen via een 
goede communicatie kan veel onrust wegnemen.

Een werkgever met een eigen pensioenregeling zal er 
meer tijd in moeten investeren. Wat mij betreft kun 
je als werkgever dan ook niet vroeg genoeg beginnen 
om met een pensioenadviseur hierover in gesprek te 
gaan. Daarnaast is het van belang om de werknemers 
mee te nemen in de aanstaande wijzigingen. Per slot 
van rekening zullen zij (of de ondernemingsraad) ak-
koord moeten gaan met de voorgenomen wijzigingen 
in de pensioenregeling.

De tien belangrijkste punten

De belangrijkste punten uit dit dossier op een rij:

1  De Wet toekomst pensioenen (Wtp) treedt naar 
verwachting per 1 januari 2023 in werking. De Wtp 
is een herziening van ons pensioenstelsel en is 
een uitwerking van het Pensioenakkoord uit 2019 
tussen kabinet en sociale partners.

2  Het doel van de Wtp is een pensioenstelsel dat per-
soonlijker, transparanter, toekomstbestendiger en 
flexibeler wordt. De werknemer zal meer invloed 
en verantwoordelijkheid krijgen over de verwachte 
pensioenuitkeringen.

3  De overgang van het huidige naar het nieuwe 
pensioenstelsel is een ingrijpende operatie voor de 
pensioenuitvoerders en heeft grote gevolgen voor 
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de deelnemers. Om deze transitie zorgvuldig te 
kunnen laten verlopen, komt er een overgangsperi-
ode van 4 jaar (tot 1 januari 2027). 

4  Alle pensioenovereenkomsten moeten premie-
overeenkomsten worden. De uitkeringsovereen-
komst komt te vervallen (eindloon- en middelloon-
regeling). 

5  Er komen drie soorten premieovereenkomsten:
1. De nieuwe premieovereenkomst (solidaire pre-

mieovereenkomst).
2. De verbeterde premieovereenkomst (flexibele 

premieovereenkomst).
3. Een premie-uitkeringsovereenkomst.

6  De werkgevers of sociale partners moeten een 
transitieplan opstellen waarin onder andere 
moet worden vermeld hoe om te gaan met de al 
opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten. 
Vertrekpunt in dit transitieplan is dat de opge-
bouwde pensioenaanspraken en -rechten worden 
ingevaren in het nieuwe pensioen van alle groepen 
deelnemers. Invaren betekent dat er een interne 
collectieve interne waardeoverdracht komt bij het 
pensioenfonds.

7  Heeft een werkgever op 31 december 2022 een 
pensioenregeling bij een verzekeraar of Premie 
Pensioen Instelling toegezegd, dan kan de werkge-
ver deze pensioenregeling intact laten tijdens de 
transitieperiode/overgangsperiode (tot 1 januari 
2027). Of het nu gaat om een beschikbare pre-
mieregeling of om een salaris diensttijdregeling. 
Tijdens deze overgangsperiode zal de werkgever 
een alternatief moeten bedenken voor deze pensi-
oenregeling.

8  Gevolgen bij een premieovereenkomst van het 
wijzigen van een leeftijdsafhankelijke premiestaffel 
naar een leeftijdsonafhankelijke premie is dat niet 
alleen de bestaande groep werknemers moeten 
worden gecompenseerd , maar ook werknemers 
die na de wijziging nieuw in dienst treden.

9  Een belangrijke wijziging van de Wtp is dat het 
partnerpensioen altijd gebaseerd moet zijn op een 
risico partnerpensioen. Er is niet langer sprake 
van een opbouw partnerpensioen. Verder zijn niet 
meer het aantal te bereiken dienstjaren bepalend 
voor de hoogte van het partnerpensioen, maar een 
vast percentage van het pensioengevend salaris 
(maximaal 50%).

10 Een werknemer heeft het recht om wel of niet met 
de voorgenomen wijziging van het pensioen in te 
stemmen. Een extern pensioendeskundige kan 
samen met een arbeidsjurist per werknemer een 
vergelijking maken tussen de oude en de nieuwe 
pensioenregeling. De werknemer kan het wijzi-
gingsvoorstel ondertekenen waardoor het gete-
kende document onderdeel uit gaat maken van de 
arbeidsovereenkomst.

 Zie voor een uitleg van pensioenbegrippen de 
 bijlage op de volgende pagina.
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Bijlage. Pensioenbegrippen

• Pensioengevend salaris: dit is het salaris waar-
over de deelnemer zijn pensioen opbouwt. Dit kan 
onder andere zijn het vaste maandsalaris, vakan-
tietoeslag, dertiende maand, ploegentoeslag.

• Franchise: het deel van het inkomen waarover 
geen pensioen opgebouwd mag worden. Deze is 
gekoppeld aan de Algemene Ouderdomswet.

• Pensioengrondslag: pensioengevend salaris ver-
minderd met de franchise

• Ouderdomspensioen: een levenslange uitkering 
vanaf de pensioendatum totdat de deelnemer 
komt te overlijden.

• Partnerpensioen: een partnerpensioen voorziet 
in de verzorging van de partner van de (gewezen) 
deelnemer in verband met het overlijden van die 
werknemer. Het partnerpensioen kunnen we uit-
splitsen in:

 partnerpensioen vóór pensioendatum;
 partnerpensioen ná pensioendatum.

 In hoeverre het partnerpensioen intact blijft bij eer-
der uit dienst treden of op pensioendatum hangt 
af van de wijze waarop het partnerpensioen is 
gefinancierd. Er zijn twee mogelijkheden, namelijk:
• Partnerpensioen op risicobasis: er wordt geen 

potje opgebouwd voor het partnerpensioen. 
Er wordt verzekerd op risicobasis, dus ‘slechts’ 
het risico dat de werknemer overlijdt tijdens de 
deelname in de pensioenregeling wordt  

verzekerd. Het is daarmee een soort van over-
lijdensrisicoverzekering. Dit betekent dat als 
de werknemer overlijdt gedurende de dienst-
betrekking, de partner een partnerpensioen 
gaat ontvangen. Zodra de werknemer uit dienst 
treedt of de pensioendatum bereikt, is er geen 
partnerpensioen meer.

• Partnerpensioen op opbouwbasis: er wordt wel 
degelijk een potje opgebouwd voor het partner-
pensioen. Als de (gewezen) werknemer overlijdt 
of de pensioendatum bereikt, is er nog steeds 
een partnerpensioen van toepassing. 

• Wezenpensioen: een tijdelijke uitkering aan de 
achterblijvende kinderen tot een maximale leeftijd.

• Doorsneepremie: deelnemers bij een pensioen-
fonds betalen dezelfde premie (bij een gelijke 
pensioengrondslag) en bouwen het zelfde pensi-
oen op. De premie van een jongere deelnemer kan 
dus veel langer worden belegd dan van een oudere 
deelnemer. In feite dragen jongere deelnemers re-
latief dus meer premie bij aan de pensioenpot dan 
de oudere deelnemers. Dit systeem komt voort 
uit de situatie dat een deelnemer de rest van zijn 
leven blijft werken in dezelfde bedrijfstak. 

• Wat is het verschil tussen een leeftijdsafhankelijke 
en leeftijdsonafhankelijke premiestaffel? Hieronder 
een voorbeeld.

Leeftijd Leeftijdsafhankelijk percentage 
van de pensioengrondslag

Leeftijdsonafhankelijk percentage van de 
pensioengrondslag

21 t/m 24 jaar 7,70% 15%

24 t/m 29 jaar 9,00% 15%

30 t/m 34 jaar 10,40% 15%

35 t/m 39 jaar 12,10% 15%

40 t/m 44 jaar 14,00% 15%

45 t/m 49 jaar 16,30% 15%

50 t/m 54 jaar 19,10% 15%

55 t/m 59 jaar 22,40% 15%

60 t/m 64 jaar 26,50% 15%

65 t/m 67 jaar 30,70% 15%
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