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Op weg naar 
een nieuw 
pensioenstelsel
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2 Waarom een nieuw pensioenstelsel?
De maatschappij verandert en het huidige pensioenstelsel past niet meer goed bij de 
samenleving van vandaag en morgen. 

We worden ouder
We worden steeds ouder, dus de periode waarin mensen pensioen krijgen wordt langer. Dat 
maakt het pensioenstelsel in zijn huidige vorm te duur. Dat geldt vooral voor de regelingen 
waarbij de pensioenuitkeringen vaststaan, wat nu voor de meeste regelingen geldt.

We werken flexibeler
In het huidige pensioenstelsel betalen jongeren een even hoog premiepercentage als ouderen. 
Terwijl het geld van jongeren langer belegd kan worden en dus meer oplevert. Het gevolg is dat 
jongeren relatief veel en ouderen relatief weinig betalen voor hetzelfde pensioen. Dat is niet erg, 
als je 40 jaar bij dezelfde werkgever pensioen opbouwt. Maar dat gebeurt nog maar weinig; 
mensen wisselen vaker van baan of gaan als zelfstandige aan de slag. In het nieuwe 
pensioenstelsel krijgt iedereen een eigen pensioenpot.  

We willen beleggingsresultaten eerder terugzien in de hoogte van het 
pensioen
De rente die nu een belangrijke rol speelt bij de berekening van pensioenen, is laag en geeft 
geen goede indicatie van de werkelijke situatie. Want door te beleggen behalen 
pensioenfondsen vaak hogere rendementen. Daarom is er de wens om de hoogte van 
pensioenen meer te laten meebewegen met echte beleggingsresultaten.

Het nieuwe pensioenstelsel is zo ontworpen, dat het met deze zaken rekening houdt. 

Waar staan we nu? 
De basisafspraken over het nieuwe pensioenstelsel zijn vastgelegd in het Pensioenakkoord van 
2019. Op basis daarvan is een voorstel gemaakt voor de Wet toekomst pensioenen.  
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3 Dit wetsvoorstel is aangenomen door de Tweede Kamer en gaat ook nog naar de  
Eerste Kamer. Naar verwachting wordt de wet in de eerste helft van 2023 goedgekeurd. 

De bedoeling is dat de Wet toekomst pensioenen per 1 juli 2023 van kracht wordt. Daarvoor en 
daarna moet een aantal keuzes worden gemaakt. Pensioenfondsen hebben tot 1 januari 2027 de 
tijd om hun pensioenregelingen aan te passen. PNO Media koerst op een overstap naar de 
nieuwe pensioenregelingen per 1 januari 2026.

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN

Meebewegen met de markt
In het nieuwe stelsel mogen pensioenfondsen geen regelingen meer aanbieden waarbij de 
pensioenuitkering vaststaat. In plaats daarvan komen er pensioenregelingen waarbij de inleg 
vaststaat, en de uitkering afhankelijk is van de resultaten die het pensioenfonds behaalt met 
beleggen. 

Persoonlijke pensioenpot
Alle werknemers binnen een regeling, jong en oud, gaan een even hoog premiepercentage 
betalen. Dat is nu grotendeels ook al zo. Het verschil met de nieuwe regelingen is dat 
werknemers ook het pensioen krijgen dat hoort bij hun ingelegde premie. Dit staat ook wel 
bekend als de ‘persoonlijke pensioenpot’. 

Dit verandert niet
Er zijn ook zaken die niet veranderen. Werkgevers en werknemers blijven beiden betalen 
voor het pensioen. Het pensioenfonds belegt de gezamenlijke premies zorgvuldig volgens 
een duidelijke en duurzame beleggingsstrategie, om het beste rendement te behalen.
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4 De nieuwe regelingen
In de Wet toekomst pensioenen is vastgelegd welke soort regelingen pensioenfondsen mogen 
aanbieden. Dat zijn er 2. 

  Flexibele premieregeling: een werknemer bouwt tijdens het werkzame leven een persoonlijk 
(individueel) pensioenvermogen op. Uit dit vermogen ontvangt de werknemer vanaf 
pensioendatum een maandelijkse uitkering. Er is de mogelijkheid om een collectieve 
risicodelingsreserve op te bouwen.

  Solidaire premieregeling: ook in deze regeling hebben werknemers een individueel 
pensioenvermogen. In de solidaire premieregeling is een gezamenlijke voorziening verplicht: 
de solidariteitsreserve. Deze biedt meer mogelijkheden, bijvoorbeeld om grote schokken op 
de financiële markten op te vangen, dan de risicodelingsreserve.

Leeftijdsafhankelijk beleggen
Jonge en oudere werknemers betalen dezelfde premie. Wat wel verschilt per leeftijdscategorie, 
is de manier waarop het pensioenvermogen belegd wordt. Voor jongere werknemers wordt er 
meer risico genomen dan voor oudere werknemers. Er is dus meer focus op rendement voor 
jongeren en meer nadruk op zekerheid voor ouderen. Dit noemen we life cycle beleggen. 

Keuzes maken
Pensioen is een zeer belangrijke arbeidsvoorwaarde. Daarom moeten werkgevers en 
werknemers samen afspraken maken over de nieuwe pensioenregelingen. Hoe u dat doet, 
hangt af van uw situatie. 
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5 Welke keuzes moeten er gemaakt worden?

2022

Welke pensioenregeling?
Sociale partners en individuele werkgevers nemen een intentiebesluit voor:  
a) een flexibele premieregeling of een solidaire premieregeling. 
b) 'invaren', ook om soepeler indexatieregels te mogen toepassen.

2024

Premie en details van de pensioenregeling
Binnen de gekozen pensioenregeling is een aantal keuzes te maken, over de 
hoogte van de premie, het te bereiken pensioen, het nabestaandenpensioen, 
het pensioen boven het fiscaal maximum pensioengevend salaris, 
arbeidsongeschiktheidspensioen en andere risicoverzekeringen.  
Ook moeten keuzes gemaakt worden over de eventuele risicodelingsreserve  
of solidariteitsreserve.

Definitief besluit invaren
Als wordt besloten tot invaren, moeten sociale partners en individuele 
werkgevers dit formeel verzoeken aan het pensioenfonds.

Transitieplan
De partijen die de bovengenoemde afspraken maken (sociale partners, of 
individuele werkgevers) leggen deze vast in een transitieplan. De nieuwe wet 
schrijft voor dat dit plan vóór 2025 gereed moet zijn.

Compensatie 
In het nieuwe pensioenstelsel wordt de pensioenopbouw afhankelijk van leeftijd. 
Nu bouwt iedereen hetzelfde pensioen op onafhankelijk van leeftijd. Voor 
sommige mensen betekent dit dat ze er bij de invoering ongunstig af komen. Er 
moet besloten worden of zij daarvoor compensatie krijgen en waaruit die wordt 
betaald. Het uitgangspunt is dat niemand erop achteruit mag gaan. 

2023

Besluit over financieel toetsingskader (FTK) tijdens overstapperiode
Tot aan de overstap naar een nieuwe pensioenregeling kunnen 
pensioenfondsen gebruikmaken van soepelere financiële eisen die onder 
andere indexatie eerder mogelijk maken. Aan deze keuze is de voorwaarde 
verbonden dat bij de ingang van het nieuwe pensioenstelsel de opgebouwde 
pensioenaanspraken uit het oude stelsel worden ingebracht als 
pensioenkapitaal in het nieuwe stelsel. Dit noemt men ‘invaren’.
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6 Wat doet PNO Media voor u?

Uitwerken pensioenregelingen
De komende maanden werkt PNO Media de verschillende pensioenregelingen uit.  
Naar verwachting kunnen we in de zomer van 2022 aangeven welke van de verschillende 
pensioenregelingen PNO Media gaat aanbieden. Ons keuzeaanbod maken we definitief  
zodra de Wet toekomst pensioenen is goedgekeurd.

Inzicht geven in keuzes
Voor uw bedrijf en situatie kunnen we u helpen om inzicht te krijgen in de consequenties van 
keuzes voor en binnen een pensioenregeling. Neem daarvoor contact op met onze afdeling 
relatiebeheer.

Voorlichting
We houden geregeld voorlichtingsbijeenkomsten, om uitleg te geven over het nieuwe 
pensioenstelsel, wat het voor u als werkgever kan betekenen en wat de gevolgen zijn voor uw 
werknemers. Ook kunnen we bij u langskomen voor een voorlichtingsbijeenkomst gericht aan 
uw werknemers. Op onze website plaatsen we geregeld actuele informatie, zowel voor 
werkgevers als werknemers. 

Nieuwsbrief
Ontvangt u onze e-nieuwsbrief over nieuwe pensioenstelsel al? Meld u aan door een e-mail te 
sturen naar: communicatie@pnomedia.nl
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7 Wat kunt u nu al doen?

Informeer uzelf
Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde en daarin gaat de komende jaren veel 
veranderen. Dat heeft vergaande consequenties voor u als werkgever en voor uw medewerkers. 
Daarom is het belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de mogelijkheden en consequenties 
van het nieuwe pensioenstelsel. Kijk bijvoorbeeld op pnomedia.nl/pensioenstelsel voor actuele 
informatie.

Praat mee
Wanneer de Wet toekomst pensioen is goedgekeurd, zullen er snel veel belangrijke 
beslissingen genomen moeten worden. Als u onder een cao valt, worden veel van die 
beslissingen genomen door de sociale partners, die in overleg gaan over de 
pensioenvoorwaarden. Zorg dat u op de hoogte bent van de koers van deze gesprekken.  
Vraag bijvoorbeeld na bij uw werkgeversvereniging wat hun standpunten zijn en abonneer u op 
relevante updates.

Start het overleg
Valt u niet onder een cao, dan gaat u zelf in gesprek met de OR of de vakbonden. Start daar zo 
snel mogelijk mee. Inventariseer de pensioenwensen van de medewerkers en onderzoek hoe 
deze passen binnen de nieuwe mogelijkheden. Het is aan te bevelen hiervoor extra capaciteit 
vrij te maken binnen uw organisatie. Mogelijk is het ook verstandig een externe expert te 
betrekken. 

Begin zo snel mogelijk met informeren
Voor veel werknemers is pensioen een vrij abstract onderwerp, waar bovendien veel 
misverstanden over bestaan. Om te voorkomen dat er onduidelijkheid of onrust ontstaat, is het 
belangrijk dat u tijdig begint met het informeren van uw medewerkers. Gebruik daarvoor 
bijvoorbeeld uw intranet, medewerkersnieuwsbrief of andere interne kanalen.  
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t 035 702 34 20
w pnomedia.nl
e relatiebeheer@pnomedia.nl

 @PNO_Media

Postadres
Postbus 1340
1200 BH Hilversum

Bezoekadres
Seinstraat 12
Hilversum
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VRAGEN OVER HET NIEUWE PENSIOENSTELSEL? 

Kijk op pnomedia.nl/pensioenstelsel

Abonneer u op onze nieuwsbrief over het nieuwe pensioenstelsel: stuur een mail aan 
communicatie@pnomedia.nl 

Heeft u vragen over het nieuwe pensioenstelsel? Wilt u meer inzicht in wat de verschillende 
keuzes voor u zouden betekenen? Of wilt u hulp bij de voorlichting aan uw medewerkers? Neem 
dan contact met ons op via relatiebeheer@pnomedia.nl of bel 035 704 34 20.


