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Het nieuwe pensioenakkoord
Op 1 januari 2026 moet het nieuwe pensioenakkoord zijn geïmplementeerd. De hoofdlijnen 
en kaders van de wet zijn bekend. De invoering van het nieuwe pensioenakkoord heeft een 
grote impact op de verzekeraars en uitvoerders. Wat is precies die impact? En welke stappen 
moeten ondernomen worden om de implementatie tijdig te kunnen uitvoeren? 

In dit document lees je wat de hoofdlijnen en wettelijke kaders van het nieuwe 
pensioenakkoord zijn.
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DE HOOFDLIJNEN VAN HET PENSIOENAKKOORD
Het nieuwe pensioencontract komt in plaats van de huidige regelingen die uitgevoerd worden door de 
pensioenfondsen, dit betreft voornamelijk middelloonregelingen. Sociale partners kunnen ook kiezen voor 
een verbeterde premieregeling, een contract dat voortkomt uit de huidige reeds bestaande verbeterde 
premieregeling: het Wet Verbeterde Premieregeling+ contract (Wvp+ contract). 

De essentie van het nieuwe contract zit hem in het loslaten van de pensioenbelofte. Deelnemers hebben 
niet langer een aanspraak op een (toekomstig) pensioenbedrag per gewerkt jaar, maar krijgen jaarlijks een 
premie toegezegd. Hoe hoog het pensioen uiteindelijk zal zijn, is afhankelijk van hoeveel het pensioengeld 
van de deelnemer door de jaren heen groeit. Hoe hoger het beleggingsrendement, hoe hoger de uiteindelijke 
pensioenuitkering. Omdat het pensioenfonds geen pensioenuitkering meer beloofd, is er ook geen sprake 
meer van een rekenrente en dekkingsgraden. Deze belofte bood een mate van schijnzekerheid, bij een te lage 
dekkingsgraad werd er immers (theoretisch) gekort op het pensioen. 

Het nieuwe pensioencontract heeft de volgende kenmerken:
• Premieovereenkomst 
• Stabiele, voorspelbare premie welke fiscaal gemaximeerd is
• Leeftijdsonafhankelijke premie
• Het geld wordt collectief belegd, de rendementen worden per leeftijdscategorie toebedeeld
• Variabel pensioenvermogen (beweegt mee met de markt)
• Geen rekenrente meer, maar een projectierendement
• Solidariteitsreserve voor opvangen tegenvallers (vanuit premie en/of rendement)
• Geen shoprecht deelnemers

Pensioenopbouw bestaat op jaarbasis dus uit de ingelegde premie, het rendement en de bijdrage aan/
vanuit de collectieve solidariteitsreserve. Aan de hand van het gereserveerde vermogen kan op basis van een 
projectiemethode worden bepaald welke pensioenuitkering in de toekomst naar verwachting kan worden 
verstrekt. Verschillende scenario’s worden weergeven: goed-, verwacht- en slecht weer. 

De deelnemer krijgt in het nieuwe contract geen persoonlijke pensioenrekening waar zijn pensioengeld op 
geparkeerd staat (zoals bij een huidige beschikbare premieregeling). De deelnemer heeft recht op een deel 
van het vermogen van het pensioenfonds. Het is inzichtelijk voor de deelnemer hoe groot dit deel is en hoe dit 
door het jaar heen fluctueert.

Juli 2020

Uitwerking NPC door 
kabinet, werkgevers 

en werknemers is 
gereed.

2021 - 2022

NPC door Eerste Kamer 
en Tweede Kamer. Na 

goedkeuring ingang per 
1-1-2022.

2022 - 2023 

Er worden concrete 
afspraken gemaakt 

tussen werkgevers en 
werknemers.

Januari 2026

Ingangsdatum NPC. 
Uitvoerders moeten klaar 

zijn met de 
implementatie.

2024 - 2025

Invoer nieuwe 
pensioenregels door de 

pensioenfondsen en 
verzekeraars. 



DE KADERS
Bij de implementatie van het pensioenakkoord 
horen een aantal wettelijke verplichtingen. Wij 
zetten ze graag voor je op een rij:
• Het aanpassen van de regelingen
• Het transitieplan
• Het implementatieplan

Het aanpassen van de regelingen
Er komen twee soorten contracten:
• Het nieuwe pensioencontract
• De verbeterde premieregeling

Alle pensioenregelingen moeten hierop aangepast 
worden. In beide regelingen is de beschikbare 
premie het uitgangspunt. Middelloon- en 
eindloonregelingen met de toekenning van 
aanspraken, zijn niet meer toegestaan. Er komt een 
maximaal fiscaal toegestane pensioenpremie. De 
hoogte hiervan ligt tussen de 30 en 33%. 

Deze premie is leeftijdsonafhankelijk, dus voor alle 
werknemers hetzelfde. Door de wijzigingen zijn 
de verzekeraars en pensioenfondsen verplicht de 
regelingen die zij nu aanbieden aan te passen en op 
te nemen in een transitieplan en implementatieplan.

Het transitieplan
De werkgever wordt wettelijk verplicht 
een transitieplan op te (laten) stellen. 
Indien de werkgever is aangesloten bij een 
bedrijfstakpensioenfonds rust deze verplichting 
op de partijen die de pensioenregeling zijn 
overeenkomen. In dit plan landen alle keuzes, 
overwegingen en berekeningen die ten grondslag 
liggen aan de gemaakte afspraken. Het bevat 
daarmee de verantwoording waarom sprake is 
van een evenwichtige overstap op het nieuwe 
pensioencontract. Het transitieplan wordt 
meegezonden bij het verzoek om instemming voor 
de wijziging van de pensioenovereenkomst aan de 
ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging 
of personeelsvergadering.

Het transitieplan wordt tevens betrokken 
in de opdrachtaanvaarding door het 
pensioenfondsbestuur en bevat ten minste de 
volgende onderdelen: 

A. Het gekozen pensioencontract.  

B. Informatie over hoe wordt omgegaan met 
bestaande aanspraken en rechten, en de 
overwegingen die daaraan ten grondslag liggen. 
Invaren is hierbij het standaard transitiepad.  

C. Een overzicht van de effecten per leeftijdscohort 
van de overstap op een (nieuwe) premieregeling 
met leeftijdsonafhankelijke premies, berekend aan 
de hand van de voorgeschreven maatstaven.  

D. De gemaakte afspraken over adequate 
compensatie voor deze cohorten. Een evenwichtige 
overstap vergt dat het nadeel voor betreffende 
deelnemers adequaat wordt gecompenseerd.  

E. Een financieringsplan voor de compensatie. 
Hierin wordt voor elk van de in het pensioenakkoord 
genoemde bronnen inzichtelijk gemaakt in welke 
mate deze ingezet zullen worden. Kostenneutraliteit 
voor werkgevers en deelnemers is hierbij het 
uitgangspunt. Bij onvoorziene omstandigheden 
moeten de genomen en arbeidsvoorwaardelijke 
besluiten opnieuw tegen het licht worden 
gehouden.



Het implementatieplan
Pensioenuitvoerders worden verplicht voor deze 
transitie een implementatieplan op te stellen. Daarin 
zetten zij uiteen op welke wijze de uitvoering van 
de nieuwe pensioenregeling wordt voorbereid en 
uitgevoerd. Zij gaan hierbij in op de technische 
uitvoerbaarheid, de kosten en de risico’s in de 
uitvoering van de regeling en onderbouwen hoe 
zij deze kunnen uitvoeren. Dit met inachtneming 
van evenwichtige belangenafweging en gelijke 
behandelingswetgeving, waarbij zij moeten kunnen 
verwijzen naar de daartoe opgestelde kaders van 
de wetgever, om aansprakelijkheidsrisico’s zo veel 
mogelijk uit te sluiten. 

Pensioenfondsen betrekken hun fondsorganen op 
de reguliere wijze bij de transitie, bijvoorbeeld bij 
wijzigingen van de uitvoeringsovereenkomst. Bij 
verzekeraars en premiepensioeninstellingen (ppi’s) 
vindt inspraak van belanghebbenden volledig 
plaats in het arbeidsvoorwaardelijke proces tussen 
werkgever en werknemers(vertegenwoordigers). De 
afspraken die tussen een uitvoerder en werkgever 
worden gemaakt over de uitvoering van de 
pensioenovereenkomst worden neergelegd in de 
uitvoeringsovereenkomst.

Verzekeraars maken een (gestandaardiseerd) 
voorstel voor aanpassing van de pensioenregeling 
en een compensatieregeling. Verzekeraars 
wijzen hierbij op de mogelijkheid om een 
pensioenregeling conform het nieuwe 
contract af te spreken, ook als zij dit niet zelf 
aanbieden. Het voorstel is een startpunt voor 
de werkgever voor de onderhandelingen met 
werknemers(vertegenwoordigers) over de 
pensioenregeling en de basis voor het gesprek met 
de verzekeraar, dan wel een andere uitvoerder. 

Pensioenuitvoerders worden wettelijk verplicht een 
communicatieplan op te stellen met het oog op de 
informatie aan deelnemers, pensioengerechtigden 
en gewezen deelnemers over de consequenties 
van de wijzigingen. Onderdeel van dit plan is dat 
de pensioenuitvoerder aan alle belanghebbenden 
inzichtelijk maakt welke gevolgen de transitie heeft 
voor het te verwachten pensioen. Afgesproken is 

dat alle deelnemers persoonlijk inzicht krijgen in de 
hoogte van hun pensioen dat zij vóór de overstap 
mochten verwachten en het verwachte pensioen na 
de overstap.

De werkgever laat, in samenwerking met het 
pensioenfonds, daarbij zien welke maatregelen 
zijn genomen om adequaat te compenseren. En 
welke mogelijkheden zijn benut om de compensatie 
te financieren. Zij worden hierover geïnformeerd 
met behulp van de bestaande navigatiemetafoor. 
Hiermee wordt aangesloten bij de huidige UPO’s. 
De AFM houdt toezicht op het communicatieplan.
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Organisaties zijn continu op zoek naar verbetering van hun operationele prestaties. Passen hun 
bedrijfsprocessen en organisatie aan. Maken gebruik van nieuwe technologie. Echt veranderen kan alleen als 
de basis goed is. Als helder is wat het startpunt is en belemmeringen voor verbetering zijn weggenomen. FTE 
Expert staat aan de basis van deze verbetering.

Wat doen we?
• Wij analyseren processen, data, informatiestromen en business vraagstukken en bieden daarmee inzicht en      
 overzicht.
• Wij zorgen voor project capaciteit zoals projectmanagement en ervaren business specialisten, zodat wij de  
 slagvaardigheid verbeteren.
• Wij creëren oplossingen voor zaken die niet of moeilijk meegaan in de verandering en nemen daarmee  
 belemmeringen weg.

Samen met onze andere units helpen we onze opdrachtgevers bij het oplossen van operationele vraagstukken. 
Bij het verbeteren van bedrijfsprocessen, datagedreven werken, organisatie inrichting of de implementatie van 
nieuwe technologie. Samen zorgen wij voor prestatiedoorbraken en een betere operationele performance.
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+31 30 666 8545
info@ftegroep.nl

Van Deventerlaan 30 40
3528 AE, Utrecht

“Wil je weten hoe de klantgerichte en 
integrale benadering van FTE werkt?” 
Neem contact op.


