
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Als je een 

arbeidscontract voor 
onbepaalde tijd aangaat, 

moet je ook zorgen dat je 

dat kunt uitdienen. Dat 
geldt voor werkgever & 

werknemer. HR moet dat 

bewerkstelligen. 
Pensioen(geld) kan en 

moet daarvoor ingezet.’ 

 

mr. J.T. Gommer MPLA CCFP 

Employability & Pensioen 

Als het om úw pensioen gaat! 

Saal van Zwanenbergweg 25 
5026 RM Tilburg 

+31 (0)13 – 207 00 52 

www.gommerpensions.nl 

info@gommerpensions.nl 
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ONZE DIENSTVERLENING 

Werkgevers  Wij adviseren werkgevers 

over alle aspecten van de 

pensioenregeling: fiscaal en 

civieljuridisch, actuarieel en 

verzekeringstechnisch. 

Ondernemingsraad & 

Human Resource 

Wij adviseren, begeleiden en 

ondersteunen inmiddels vele 

OR-en. Dat doen we 

pragmatisch, deskundig en ‘in 

de lijn’ met de manier hoe u 

binnen het bedrijf met elkaar 

omgaat. Ook de 

communicatie met de 

‘achterban’ nemen wij graag 

voor onze rekening.  

Pensioenfondsen Wij toetsen het interne 

toezicht binnen uw 

pensioenfonds op basis van 

bestaande structuren en 

procedures. Tevens doen wij 

aanbevelingen ter 

bevordering van het interne 

toezicht. 

Verantwoordingsorgaan 

& 

Belanghebbendenorgaan 

Wij ondersteunen, adviseren 

en begeleiden VO’s en BO’s. 

Zij zijn een soort OR met 

vergelijkbare adviesrechten 

en instemmingsrechten 

richting het bestuur van het 

pensioenfonds. 

Employability & 

Pensioen 

Eerder parttime werken om 

het langer vol te houden. Hoe 

kunt u dit vormgeven, daar 

helpen wij graag bij. 

PensioenMagazines Onderneming+Pensioen en 

PensioenAlert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVER DE AUTEUR 

 

mr. J. Theo Gommer MPLA CCFP (1966) is 

managing-partner bij de &Gommer Pensions Group 

te Tilburg. Hij studeerde rechten aan de Universiteit 

van Groningen en deed zijn Master-opleiding in 

2002. Daarnaast is hij managing-partner bij Gommer 

& Partners Pensioen Advocaten1 en van de Visitatie 

Commissie Pensioenfondsen B.V.2 Verder was hij 

bijna 10 jaar voorzitter van de Nederlandse Orde van 

PensioenDeskundigen en is een veelgevraagd 

inleider/docent bij lezingen, cursussen en 

opleidingen. Hij publiceert artikelen in dag- en 

vakbladen, o.a. voor de Telegraaf en op ONL.nl.  

Tot slot is hij hoofdredacteur van het vakblad 

PensioenAlert en Onderneming+Pensioen. 

 

 

 

                                                 
1 Gommer & Partners is een niche advocatenkantoor dat zich bezig 

houdt met alle facetten van pensioen(recht). 
2 VCP faciliteert invulling van intern toezicht d.m.v. een 

visitatiecommissie maar ook middels het voorstellen van potentiële 

leden voor een Raad van Toezicht. 
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INLEIDING 

 
De arbeidsmarkt is de afgelopen jaren/decennia sterk veranderd. Niet alleen beginnen we later met werken, ook 

de pensioenleeftijd is fors verhoogd. D.w.z. van eind 50 ‘met VUT/prepensioen’ naar 68 jaar nu. Vanaf 2030 gaat 

de pensioenleeftijd verder omhoog richting 70 jaar (in 2040). Veel belangrijker is echter dat het gezien de snelle 

veranderingen in de maatschappij en techniek wij ons moeten voorbereiden op hoe mensen gedurende alle 

levensfasen zich inzetbaar aan het werk weten te houden. Het gaat dan om continuïteit in werk en niet in een 

baan. Niet ’40 jaar’ bij dezelfde werkgever, maar een loopbaan bij meerdere werkgevers, of (deels) zelfstandig 

waarbij naast promotie ook demotie tot de mogelijkheden behoort. 

 

Levensfasen 

Omdat bij de verschillende levensfasen andere inkomensbronnen nodig zijn, zal de opbouw en het gebruik van 

pensioenen drastisch moeten veranderen. Op dit moment vallen de hoogte van pensioenen in het algemeen tegen. 

Dit kan komen doordat het pensioen – bij pensioenfondsen – soms wordt afgestempeld (het verlagen van 

pensioenaanspraken) dan wel omdat deze niet worden geïndexeerd. Of omdat de marktrente bijzonder laag is als 

op pensioendatum het pensioen nog moet worden aangekocht. Dit speelt vooral bij premieovereenkomsten 

(beschikbare premieregelingen), ondanks dat er bij die regelingen inmiddels gekozen kan worden voor 

‘doorbeleggen na pensioendatum’. De keuzes voor een écht nieuw pensioenstelsel zijn nog lang niet gemaakt, 

hoezeer de contouren (met het beoogde PensioenAkkoord) al wel duidelijk zijn: een meer persoonlijk 

pensioensysteem met (vrijwillige) collectieve risicodeling: langleven, overlijden en arbeidsongeschiktheid. 

Afschaffing van de zogenaamde doorsneepremie en meer keuzemogelijkheden, bijvoorbeeld een lumpsum op 

pensioendatum en aanwending pensioengeld voor aankoop eigen woning en aflossing hypotheek. En wellicht een 

‘vrijwillige pensioenplicht’ voor alle werkenden, inclusief ZZP-ers. 

 

Persoonlijk 

Er zijn momenteel beperkte mogelijkheden om het pensioen te flexibiliseren en individualiseren. Pensioengeld 

gebruiken voor een sabbatical, zorg-/studieverlof, of een eigen bedrijf en dus ook omscholing is nog niet mogelijk. 

Dit kan betekenen dat een werknemer juist niet teveel pensioen (moet) wil(len) opbouwen, maar het geld privé 

ter beschikking wil hebben. Immers, als de persoon na x-jaar bij de huidige werkgever weggaat of zelfstandig 

wordt, dan moet hij/zij kunnen beschikken over een eigen ‘employability & pensioen’-budget. Het employability & 

pensioen begint in ieder geval vanaf 50 jaar een grote rol te spelen. Dan heeft c.q. moet een werknemer een idee 

hebben over de rest van zijn werkzame en inzetbare leven. Ook zal een werkgever de (on)mogelijkheden 

bespreekbaar maken.  

 

Dit eigen ‘employability & pensioen’-budget kan dan gericht zijn op alle groepen ‘potentials’: de young, de high 

maar vooral ook de volwassen potentials, vanaf 50-55 jaar. Zij kunnen – en moeten – nog 10-15 jaar ‘mee’ en 

productief inzetbaar zijn in de arbeidsmarkt en de organisatie. 

 

Verantwoordelijkheid 

Het is dan ook aan alle betrokken partijen, - werkgever, werknemers, OR, HR, ook pensioenuitvoerder en -

adviseur – om het pensioen -  en dus employability & pensioen - nader in te vullen waardoor het beter op de 

huidige flexibele arbeidsmarkt zal moeten aansluiten. Daarvoor zijn er inmiddels voldoende ‘kapstokken’ 

beschikbaar namelijk van – verplichte – wetgeving tot ‘internet’-ondersteuning. Maar deze moeten dan wel ingezet 

mogen worden. Dit vereist dan ook meer inzet, betrokkenheid en (eigen) verantwoordelijkheid van de betrokken 

partijen: Waar staan we en waar gaan we naar toe, wat kan al wel en wat nog niet?  

 

Dit white paper voorkomt dat u opties op het gebied van employability & pensioen mist, geeft u kennis, attendeert 

u op de (on)mogelijkheden die er nu zijn en biedt u vooral houvast m.b.t. keuzes inzake employability & pensioen. 
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DE ARBEIDSMARKT 
 

De arbeidsmarkt is de afgelopen jaren/decennia, 

zoals gezegd, stevig veranderd en vooral ook de 

‘kijk’ op pensioen. 

 

Toen de AOW in 1957 werd geïntroduceerd gingen 

we nog uit van een werkzame periode van 15 tot 65 

jaar. We werden toen nog geen 75 jaar gemiddeld en 

konden dus 10 jaar van ons pensioen genieten.  

Nu beginnen we gemiddeld rond leeftijd 20+ jaar te 

werken, werken vaker parttime en worden gemiddeld 

ruim 85 jaar. Een pensioenleeftijd van 70 jaar is dus 

zo gek niet.  

 

Ten eerste verandert de maatschappij en de techniek 

(lees digitalisering) in hoog tempo en zullen we ons 

daarop dus moeten aanpassen daaraan. Daarnaast 

blijkt dat een gemiddeld bedrijf maar zo’n kleine 20 

jaar bestaat! Het is dan ook niet langer realistisch 

om te kunnen verwachten een 20-jarige het dan 

gekozen beroep gedurende 40 jaar en langer, bij 

dezelfde werkgever kan blijven doen. 

 

Wil een werknemer dat kunnen (volhouden), dan 

betekent dat primair een leven lang leren, maar ook 

zorgen dat er gewerkt kan worden, vanuit fysiek en 

geestelijk oogpunt. Daarnaast zullen werknemers 

flexibeler moeten zijn binnen hun baan en dus 

bijscholing, maar ook omscholing. Sommige banen 

verdwijnen, andere banen kunnen niet worden 

volgehouden tot de pensioendatum. Ook blijkt in de 

praktijk dat na 25/30/35 jaar een werknemer ‘klaar’ 

is met die baan. Omscholing is dan een noodzaak.  

De verwachting dat je van 20 tot 70 jaar ‘hetzelfde’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

soort werk kunt doen, is niet realistisch. Flexibiliteit, 

zowel ‘als persoon’, maar ook ten aanzien van het 

soort werk, is dan ook essentieel. 

 

Tot slot zal een fulltime baan in de toekomst niet 

meer 5 dagen zijn, maar 4 of zelfs 3 dagen. De 

intensiteit van ‘werken’ (in combinatie met gezin, 

zorg en privé) zal zo groot worden dat 4 dagen de 

nieuwe standaard wordt. Wel kan en moet de 5e dag 

mede gebruikt worden voor bijscholing. Jongeren 

denken overigens vaak niet in een (vaste) baan, 

maar in werk- en dus inkomenszekerheid. Inclusief 

uiteraard WW, arbeidsongeschiktheid en uiteraard 

pensioen. Het Deense flexicurity-denken sluit daarbij 

beter aan overigens3. 

 

Werknemers moeten zich net zo realiseren dat ze 

zich moeten inspannen om het vol te kunnen houden 

tot de (c.q. hun eigen gewenste) pensioendatum.  

Dat betekent ‘een leven lang leren’, maar ook fysiek 

(en geestelijk) rekening houden met het (soort) 

werk. Een werkgever mag verwachten dat een 

werknemer rendabel is en blijft.  

Dat kan dan beter ‘pensioen-promotie’ heten: een 

minder verantwoordelijke/drukke baan, alleen nog 

die dingen doen die je leuk vindt, maar wel tegen 

een lager salaris, dat je aanvult met vroegpensioen. 

 

Ook moeten werkgevers en werknemers zich 

realiseren dat áls ze (dan) een arbeidsovereenkomst 

voor onbepaalde tijd zijn aangegaan – dat is nog 

altijd een grote wens van werknemers - , ze zich ook 

moeten inspannen om te zorgen dát werknemers het 

volhouden tot de pensioendatum. 

                                                 
3 Flexicurity: zie b.v. https://www.hr-kiosk.nl/nieuws/het-deense-

model-flexicurity-nader-toegelicht 

https://www.hr-kiosk.nl/nieuws/het-deense-model-flexicurity-nader-toegelicht
https://www.hr-kiosk.nl/nieuws/het-deense-model-flexicurity-nader-toegelicht
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PENSIOEN, HOE ‘WAS’ HET EN HOE  

MOET HET? 

 

Pensioen was altijd een zekerheid. Vroeg met 

pensioen was het ‘ultieme doel’. Het pensioen duurde 

levenslang en werd minimaal waardevast gehouden. 

Bij arbeidsongeschiktheid en overlijden was er een 

vergelijkbare voorziening. Inmiddels is pensioen 

onzeker, wordt vaker niet dan wel geïndexeerd. En er 

is slechts een partnerpensioen op risicobasis, dat 

vervalt bij uitdiensttreding (maar ook bij 

echtscheiding). En ook nog eens een opbouw tot 

maximaal € 107.593,- (2019). 

 

De AOW- en pensioenleeftijd gaat naar 67 jaar en 3 

maanden (per 2024) en gaat daarna nog verder 

omhoog als we ouder worden – 8 maanden per jaar 

dat we ouder worden is het nieuwste plan. Daarom is 

per 2018 de ‘werkgeverspensioenleeftijd’ al naar 68 

jaar gegaan4. Ook de maximale opbouw is verlaagd 

van 2,25% (middelloon) naar 1,875% vanaf 2015. 

En dat gebaseerd op een maximaal pensioengevend 

salaris van € 107.593,-. (2019). 

 

De economische crisis is inmiddels voorbij, maar de 

vraag of de ‘tijden’ qua rendementen -  van vóór de 

crisis - überhaupt terugkomen, moet waarschijnlijk 

negatief worden beantwoord. Als gevolg van de lage 

marktrente en de toenemende levensverwachting is 

de conclusie dat anno 2019 een zeker en 

gegarandeerd pensioen onbetaalbaar is c.q. wordt.  
 

 

                                                 
4 Het opbouwpercentage blijft gelijk, maar beschikbare 

premiestaffels moeten wel aangepast aan de nieuwe 

pensioenleeftijd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

De overstap naar premieovereenkomsten heeft 

daarom ook nog altijd als uitgangspunt 

kostenbeheersing en zelfs –maximering.  

 

De keuzes voor een nieuw pensioenstelsel worden zo 

langzamerhand gemaakt. Onderzocht wordt of 

pensioengeld ook vóór pensioendatum aangewend 

kan worden: voor aankoop eigen woning en aflossing 

hypotheek, maar ook voor een sabbatical, om- en 

bijscholing en zorgverlof. En wellicht komt er een 

pensioenplicht voor alle werkenden, ook ZZP-ers.  

Uit onderzoek blijkt inmiddels ook dat juist maatwerk 

het meeste pensioen oplevert voor de individuele 

werknemer5. 

 

Er zijn nu dus nog maar beperkte mogelijkheden om 

te flexibiliseren en individualiseren. Een werknemer 

móet dan ook aan pensioenplanning doen, als 

onderdeel van zijn eigen financiële planning, meer of 

juist minder pensioen. Ook daaraan moet een 

werkgever bijdragen. In aandacht, tijd en/of geld. 

Dát er steeds meer mogelijkheden komen om 

pensioen in te zetten voor ‘levensloop’ en 

employability & pensioen mag verwacht worden. 

 

Pensioen moet dan ook gezien worden als het 

‘besparen’ van inkomen nu voor later, en dan ook 

niet per se pas te besteden op de pensioendatum. 

Zolang de wetgever dit nog onvoldoende faciliteert, 

moeten werkgever en werknemer zelf initiatief 

nemen en verantwoordelijk zijn.  

                                                 
5 De waarde van maatwerk in pensioen. Netspar brief, januari 2017. 
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EMPLOYABILITY & PENSIOEN 

 

Employability & pensioen betekent dat je ‘pensioen’ 

moet inzetten om ‘employable’ te blijven tot 

pensioendatum, of het gewenste moment daarvoor 

óf daarna. De echte employability & pensioen begint 

in ieder geval vanaf 50 jaar voor ‘volwassen’ 

werknemers. Dan heeft c.q. moet een werknemer 

immers een voldoende goed idee hebben over de 

rest van zijn werkzame leven. Ook een werkgever 

moet hem inzicht geven in de (on)mogelijkheden.  

 

Het zou daarom goed zijn dat de wetgever het 

mogelijk maakt om een deel van het 

pensioenvermogen aan te wenden ‘tijdens’ de 

opbouwfase/werkzame periode, om in te zetten 

hiervoor. In optima forma betekent dit zelfs dat 

pensioengeld voor de aankoop van een eigen 

woning/hypotheek(aflossing) hier aan kan bijdragen. 

Immers, als er minder hypotheeklasten zijn, hoeft er 

minder inkomen verdient te worden en kan er 

eerder/langer gepartimed worden. Ook kan die ‘tijd’ 

worden gebruikt voor scholing, zorgverlof etc.  

 

Zolang de (met name fiscale) wetgever dit allemaal 

nog niet mogelijk maakt, zou een werknemer juist 

minder pensioen moeten opbouwen, om dit 

‘uitgespaarde geld’ in te zetten voor employability & 

pensioen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er ontstaat dan een soort cafetariasysteem. Een 

werkgever in de vrije markt kan dit realiseren, een 

werkgever die verplicht moet deelnemen aan een 

bedrijfstakpensioenfonds (nog) niet. Hoewel de niet-

verplichte bedrijfstakpensioenfondsen hier juist al 

volop mee bezig zijn. 

 

Tevens zou de wetgever dan moeten vastleggen dát 

er aan employability & pensioen gedaan moet en kan 

worden. Een vergelijk kan dan gemaakt worden met 

de vroegere levensloopregeling. Een werknemer had 

het recht om tot 12% van zijn salaris in te leggen 

voor bijvoorbeeld een sabbatical, maar geen recht 

om dat ook daadwerkelijk uit te voeren. Een gemiste 

kans derhalve.  

 

Zolang het wettelijk niet mogelijk is en/of 

gestimuleerd, zullen partijen zelf voldoende creatief 

moeten zijn. 

 

Het is voor de vakbonden een uitgelezen kans om in 

Cao’s hierover afspraken te maken en haar 

toegevoegde waarde ‘weer’ te laten zien.  
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ROL WERKGEVER EN WERKNEMER 

 

Zowel werkgever als werknemer (en dus HR) hebben 

een grote eigen verantwoordelijkheid voor 

employability & pensioen.  

 

Een werknemer moet daarbij zijn eigen ‘plan’ 

uitwerken, inclusief een SWOT-analyse: 

sterkte/zwakte/ambities/bedreigingen. HR moet hem 

daarbij helpen, stimuleren en indien nodig 

verplichten. 

 

Een werkgever moet zelf een idee hebben wat een 

werknemer nú kan en wat hij op termijn moet 

kunnen. En wat hij daarvoor moet (blijven) kunnen 

en hoe dat past in zijn business plan. Hoeveel 

werknemers heeft hij nu nodig en hoeveel heeft hij 

er over 3/5/10 jaar nog nodig. Wie valt (middels 

natuurlijk verloop) af en wie gaan met pensioen. 

Welke skills hebben ze dan nodig. Wie heeft die, wie 

kan die verkrijgen met om-/bijscholing en wie valt 

toch nog af.  

 

Zó moet een werkgever/HR denken. In plaats van 

constateren dat ‘Piet op z’n 60-ste’ het niet meer bij 

kan benen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

HR zal dit moeten faciliteren, met kennis, maar ook 

met digitale ondersteuning, zodat werknemers zelf 

aan de slag kunnen en moeten. En daarbij ook 

kunnen kijken hoe ‘anderen’ het doen in 

vergelijkbare omstandigheden. Dit vergt niet alleen 

een nieuwe kijk op ‘werken’ (en financiële planning), 

maar HR zal daarbij moeten loskomen van 

‘administratieve’ beslommeringen en op een hoger 

(abstract) niveau werknemers aansturen. 

 

Het gevolg zal overigens ook een ‘sterker’ bedrijf zijn 

met ‘sterkere’ werknemers. 
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VOORBEELDEN EMPLOYABILITY & PENSIOEN 

 

Graag geven wij 3 voorbeelden, een algemeen voorbeeld, een voorbeeld bedrijf waarbij een ‘collectieve regeling’ 

speelt en tot slot een voorbeeld van een individu.  

 
Algemeen 

Een werkgever moet als volgt denken. Stel ik heb nu 50 werknemers, 

ieder met zijn eigen capaciteit, beperkingen en leeftijd. Hoeveel 

werknemers en met welke skills heb ik over 5 jaar nodig. Stel dat zijn 45 

werknemers. 10 werknemers zijn niet meer nodig gezien bijvoorbeeld 

automatisering van werkzaamheden en/of het afstoten van bepaalde 

zaken (outsourcing of anders). En er moeten 5 nieuwe werknemers voor 

uitbreiding aangetrokken. Dan is de vraag in het kader van employability 

& pensioen: wie blijven en wie mogen blijven? Wie gaan er met pensioen 

en/of parttime werken. Wie kunnen niet mee in de nieuwe ontwikkelingen 

en moeten dus vertrekken en wie moeten er worden bij- en/of 

omgeschoold. Voor iedereen ontstaat dan een persoonlijk plan. Per 2 jaar 

kan dat worden bijgestuurd. 

 

Collectief 

Een ander concreet collectief voorbeeld speelde bij een technisch IT-

bedrijf. Dit bedrijf had behoefte aan werknemers op academisch niveau 

in plaats van HBO. De HBO-ers die niet ‘mee konden’, konden echter 

juist prima werken bij toeleveranciers. Daar speelde hetzelfde 

probleem, maar dan op MBO/HBO-niveau. Het bedrijf was gebaat bij 

voldoende kwaliteit bij de toeleveranciers. 

De afspraak met werknemers én toeleveranciers was dat zij 2 jaar in 

dienst traden met baangarantie om terug te komen en aanvulling op 

het salaris. Daarna moesten ze in diensttreden bij de toeleverancier 

met diens arbeidsvoorwaarden, konden dus terugkomen – maar dat 

leverde alsnog een exit op – of konden in die 2 jaar elders een baan 

zoeken. 

Individueel 

Het 3e voorbeeld betreft van een individu, een sales-directeur van 62 jaar die ‘genoeg had’ van de jaarlijkse 

budgetteringen, de managementtaken en de zakentrips naar de keyaccounts. De uitkomst was als volgt: 

✓ Hij werd counselor voor de keyaccounts en zijn opvolger. 

✓ Hij werkte nog 4 dagen per week, maar kreeg 3 dagen betaald (daarnaast een prestatie-bonus en kon 

een deel van zijn pensioen naar voren halen), zodat hij per week een vakantiedag spaarde. In de 

zomer mocht/moest hij 6 weken met vakantie (en maximaal 8 weken). 

✓ Hij mocht/moest een (aanvullende) Master-cursus doen van 20 dagen, deels op werkdagen en deels 

op zaterdagen, door de werkgever betaald. 

Voor hem was dat een ‘feest’. Als hij nu 2 dagen naar keyaccounts moest in Madrid, Milaan of Stockholm, dan 

ging zijn vrouw mee en bleven ze nog 3 extra dagen! 

 

De werkgever sputterde nog even tegen gezien de 6 weken vakantie (dat ‘mocht toch maar 3 weken 

aaneengesloten…..) en de werknemer zelf wilde nog ‘piepen’ over de 10 studiedagen op zaterdag, maar 

besloot toch maar zelf te investeren😊. 
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BEGRIPPEN 

 

AOW: volksverzekering op basis van het 

omslagstelsel. Dat betekent dat alle AOW-uitkeringen 

gefinancierd worden door alle werkenden. Er is geen 

‘spaarpot’ zoals bij pensioen.  

 

Algemeen PensioenFonds: een APF is een 

pensioenfonds dat meerdere regelingen mag 

uitvoeren met gescheiden vermogensbeheer, 

ringfencing. Ook mag een collectieve kring voor 

meerdere werkgevers worden aangeboden. Een APF 

kan een pensioenaanspraak ook afstempelen.  

 

Autoriteit Financiële Markten: de AFM houdt 

toezicht op het ‘eerlijk en transparant’ functioneren 

van financiële dienstverleners en de kapitaalmarkten, 

zie www.afm.nl. 

 

Dekkingsgraad: (geldt alleen voor pensioen-

fondsen): verhouding vermogen ten opzichte van 

pensioenverplichting, moet minimaal (circa 105% 

zijn). 

 

Doorsneepremie: alle werknemers betalen een 

zelfde % van de pensioengrondslag. Jongeren 

betalen daardoor te veel en ‘halen’ dat pas in als ze 

na circa 46 jaar ‘te weinig’ betalen. Ook betalen 

bijvoorbeeld carrièremakers de facto te weinig voor 

hun pensioen. De relatie premie/pensioen is niet 

evenredig. 

 

Eindloonregeling: het pensioen is gebaseerd op het 

laatstverdiende salaris voor pensioendatum. 

 

Middelloonregeling: het pensioen is gebaseerd op 

het gemiddelde salaris gedurende de hele 

arbeidsperiode. 

 

Partnerpensioen: het pensioen dat de partner 

(weduwe, weduwnaar of partner) krijgt als de 

werknemer (de gerechtigde tot het 

ouderdomspensioen) komt te overlijden.  

 

Pensioen123: gelaagde pensioeninformatie.  

De regeling in 5 minuten, in 30 minuten en tot in 

detail. Ook de Pensioenvergelijker behoort hiertoe. 

Zie verder www.pensioen123.nl.  

 

 

 

 

 

Pensioen: arbeidsvoorwaarde, werkgever-

werknemer, diensttijd gerelateerd, kapitaal gedekt. 

Dat betekent dat iedere werknemer ‘spaart’ voor zijn 

pensioen. Er is een daadwerkelijke spaarpot 

aanwezig om de pensioenuitkeringen te doen. 

 

Pensioen Akkoord: op 4 juni 2010 hebben de 

sociale partners het Pensioen Akkoord gesloten.  

De pensioenleeftijd gaat omhoog, de kosten worden 

gemaximaliseerd. Het Kabinet Rutte heeft het 

opbouwpercentage verlaagd en het pensioengevend 

salaris gemaximeerd. 

 

Pensioengrondslag: dat is het (pensioengevend) 

salaris minus AOW-franchise (€ 13.123 in 2017). 

Omdat iedereen AOW krijgt, wordt over de eerste  

€ 13.123 geen pensioen opgebouwd. De AOW-

uitkering voor een AOW-gerechtigde met een partner 

die ook AOW-gerechtigd is, is precies 70% van dit 

bedrag.  

 

Pensioenovereenkomst: formele juridische 

toezegging van pensioen van werkgever aan 

werknemer. 

 

Pensioenreglement: uitwerking van de 

pensioenovereenkomst en de 

uitvoeringsovereenkomst in voor de werknemer 

begrijpelijke taal. Juridisch bindend document. 

 

Premieovereenkomst: (beschikbare premieregeling 

of ook defined contribution): hierbij zegt de 

werkgever een premie toe in €. Afhankelijk van het 

uiteindelijke rendement met die premie gemaakt, de 

marktrente op de ingangsdatum en de 

levensverwachting van de werknemer (en/of partner) 

zal de hoogte van het uiteindelijke pensioen 

vastgesteld worden. Uiteraard kan dit op basis van 

meer of minder voorzichtige uitgangspunten 

doorgerekend worden. 

 

PremiePensioenInstelling: een PPI is een 

pensioenuitvoerder die primair bedoeld is om ten 

behoeve van internationaal opererende bedrijven de 

pensioenregeling uit te voeren. In de praktijk richten 

zij zich voornamelijk op de Nederlandse MKB-markt. 

Zij mag alleen premieovereenkomsten in de 

opbouwfase uitvoeren. Risicoverzekeringen en het 

pensioen in de uitkeringsfase niet.  

 

http://www.afm.nl/
http://www.pensioen123.nl/


 

 

 11 

 

 

 

 

Startbrief: introductiebrief voor een nieuwe 

werknemer inzake de pensioenregeling. 

 

Uitkeringsovereenkomst: (defined benefit) hierbij 

wordt een pensioen in € toegezegd, b.v. € 10.000 

vanaf 65 jaar, al dan niet gecorrigeerd voor inflatie. 

 

Uitvoeringsovereenkomst: overeenkomst tussen 

werkgever en uitvoerder (pensioenfonds of 

verzekeraar). 

 

UPO: Uniform PensioenOverzicht. Vanaf 2007 krijgt 

iedere werknemer ieder jaar een UPO van de regeling 

waar hij actief deelnemer in is. Alle UPO’s zijn 

hetzelfde, zodat de herkenbaarheid en dus het begrip 

groter wordt. Voor regelingen van voorgaande 

werkgevers wordt iedere 5 jaar een UPO verstrekt. 

 

 

LITERATUUR 
 

Relevante artikelen Pensioenwet:  

Artikel 1 (definities)  

Artikel 7 (info bij aanvang) 

Artikel 9 (fusies)  

Artikel 14 (verbod leeftijdsdiscriminatie)  

Artikel 16 (partnerpensioen) 

Artikel 17/18 (evenredige aanspraken bij 

ontslag/salarisverlaging)  

Artikel 21 (startbrief)  

Artikel 38 (UPO)  

Artikel 52 (zorgplicht) 

Artikel 60/61 (uitruil OP/NP)  

Artikel 63 (variatie hoog/laag)  

Artikel 63a (variabele uitkering)  

Artikel 71/75 (waardeoverdracht) 

Artikel 80 (shoppen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waardeoverdracht: Alle werknemers hebben recht 

op waardeoverdracht. Als er als gevolg van de 

rekenregels ‘bijbetaald’ moet worden, komt dit altijd 

voor rekening van de oude en/of nieuwe werkgever. 

Een pensioenfonds mag pas meewerken als de 

dekkingsgraad minimaal 100% is. Bij een 

premieovereenkomst hoeft er nooit bijbetaald te 

worden. Vanaf 2018 komt er wetgeving om ‘kleine’ 

pensioenen ‘bij elkaar te kunnen vegen’ (in plaats 

van af te kopen). 

 

Wet Verbeterde Premieregeling: Op grond van 

deze wet kan een werknemer ervoor kiezen om na 

de pensioeningangsdatum te blijven beleggen.  

De keus hiervoor kan al 20 jaar voor de 

pensioendatum gemaakt worden om te voorkomen 

dat de beleggingen te snel worden afgebouwd qua 

risico.  

 

 

 

 

 
Relevante artikelen Wet Loonbelasting:  

Artikel 18 (algemeen),  

Artikel 18a (ouderdomspensioen)  

Artikel 18b (partnerpensioen)  

Artikel 18d (flexibiliseringsmogelijkheden) 

Artikel 10a (diensttijd) en  

Artikel 10  (pensioengevend salaris) 

Uitvoeringsbesluit Wet Loonbelasting 

 

Websites 

www.afm.nl 

www.gommerpensions.nl 

www.netspar.nl  

 

 

http://www.afm.nl/
http://www.gommerpensions.nl/
http://www.netspar.nl/
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