Het PensioenAkkoord toegelicht
(download hier: Kamerbrief 5 juni 2019)
AOW
• de verdere verhoging wordt 2 jaar bevroren op 66 jaar en 4 maanden, zodat we
pas in 2024 op 67 jaar zitten.
• daarna gaat de AOW met 8 maanden omhoog per jaar dat we langer leven.
ZZP-ers
• er komt een verplicht AOV voor zelfstandigen, maar met opting-out mogelijkheden
(eigen regeling, voldoende vermogen etc.).
• zij krijgen makkelijker toegang tot deelname aan de pensioenregeling voor
werknemers in hun branche/bedrijf.
RVU
• de boete op een regeling voor vervroegde uittreding wordt vanaf 2021 voor 5 jaar
afgeschaft voor vergoedingen tot € 19.000 per jaar (de AOW voor een alleenstaande)
indien dit plaatsvindt 3 jaar voorafgaande aan de AOW-leeftijd, daarboven alleen voor
het meerdere, de regeling mag individueel en per CAO worden afgesproken.
Verlofsparen
• dit wordt uitgebreid van 50 naar 100 weken. Die kunnen dus worden ingezet om
eerder te stoppen. Ook toeslagen kunnen hiervoor worden gebruikt.
45-jaren pensioen
• uittreden na b.v. 45 jaar werken wordt onderzocht.
Ook wordt aandacht besteed aan ‘gezond werken naar je pensioen’, om de
pensioendatum ook daadwerkelijk en gezond te bereiken.
Pensioen
• kortingen hoeven pas als een fonds gedurende 5 jaar onder de 100% dekkingsgraad
zit (is mede afhankelijk van de uitkomst van de Cie Parameters o.l.v. Dijsselbloem,
de verwachting is dat de te hanteren rekenrente hoger wordt).
• de doorsneepremie wordt afgeschaft, beschikbare premie-staffels verdwijnen. Dit
betekent normaliter compensatie voor ouderen en meer pensioenpremie voor
jongeren. Er komt normaliter een overgangsregime (van 5 jaar).
• pensioenpremie wordt persoonlijk toegerekend, maar blijft wel in een collectieve pot
beheerd/belegd.
• de vaste uitkering(s overeenkomst) verdwijnt (dus middelloon).
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• of de premie blijft namelijk vast en de hoogte van het jaarlijks te kopen pensioen
varieert.
• of de premie wordt hoger/lager, afhankelijk van de rente (en levensverwachting), dus
de kostprijs van pensioen.
• of de premie wordt collectief belegd, wel risicovoller, en er wordt gekort/geïndexeerd
afhankelijk van de dekkingsgraad op 100% (dus sneller korter/indexeren).
• er gaat gesproken worden met de Europese Commissie om de verplichtstelling (van
Bedrijfstakpensioenfondsen) te behouden.
• er komt één fiscaal kader – lees maximale premiehoogte, dit maximum geldt ook voor
de 3e pijler (lijfrente).
• de groep 45-60 jaar, die het meeste nadeel ondervindt van de afschaffing van de
doorsneepremie moet gecompenseerd. Dat kan uit de buffer van een pensioenfonds,
door de werkgever en/of door de 45-minners, die dan een deel van hun eigen premie
moeten afstaan. Dit wordt per onderneming/CAO/bedrijfstak geregeld. Deze
compensatie is fiscaal aftrekbaar (c.q. niet belast).
• pensioengeld moet volgens life cycles belegd worden; jongeren beleggen dus
risicovoller dan ouderen.
• het uitgangspunt is dat collectief opgebouwd pensioen omgezet kunnen worden in ‘het
nieuwe systeem’, waardoor opgebouwde en op te bouwen pensioen bij elkaar blijft.
• iedereen mag op (vervroegde) pensioendatum een lumpsum van 10% opnemen.
• er wordt onderzocht of er nog meer mogelijkheden komen om pensioen eerder te
gebruiken voor b.v. hypotheek, scholing etc.
• er wordt onderzocht hoe om te gaan met de grote(r wordende) groep werknemers
zonder pensioen. Dan zal ook pensioenplicht voor ZZP-ers worden meegenomen.
• nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen worden meer gestandaardiseerd
(en adequater en begrijpelijker), zeker ook bij waardeoverdracht
In het najaar komt de verdere uitwerking op hoofdlijnen. Per 2022 moet alles definitief
ingaan. Er komt een stuurgroep die de vernieuwing van het pensioenstelsel bewaakt.

Theo Gommer
Managing Partner
Tilburg, 6 juni 2019
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