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Agenda: het pensioenakkoord en duurzame inzetbaarheid

Montae & Partners – Hans Kennis
Het pensioenakkoord: eerder of juist later uittreden?

2022 - 2026: het nieuwe pensioenstelsel, de aandachtspunten voor het komende jaar
2020 - 2026: eerder uittreden
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Langer doorwerken

• Doelstelling van het kabinet is om ervoor te zorgen dat mensen gezond de eindstreep kunnen 

halen!

• Op korte termijn ontzie maatregelen zoals: eerder met AOW en tijdelijk fiscaal vriendelijker mensen 

eerder laten uittreden

• Op lange(re) termijn: eerder met AOW, verlofsparen, generatiepactregelingen en duurzame 

inzetbaarheid 
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Nieuw pensioenstelsel
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Pollvraag:
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Ik bouw op bij een ondernemings- of bedrijfstakpensioenfonds

Ik bouw op in een middelloonregeling bij een verzekeraar of algemeen pensioenfonds

Ik bouw pensioen op in een beschikbare premieregeling

Ik heb geen idee hoe ik pensioen opbouw

Ik bouw geen pensioen op

Waar / hoe bouwt u pensioen op?



Op dit moment: 2 soorten regelingen

7



Nieuw pensioenstelsel
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Ingangsdatum nieuwe pensioenstelsel

• Vanaf 1 januari 2022

• Voor 1 januari 2026 moeten regelingen zijn aangepast

• Gaat u wachten tot 2026 of wijzigt u nu de regeling al? Maak de juiste keuzes!
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Beschikbare premieregelingen

• In Nederland is een staffel gebruikelijk. 

Ofwel de premie inleg in voor ouderen 

hoger dan voor jongeren

• Het nieuwe pensioensysteem gaat uit van 

een gelijke premie inleg voor jong en oud

• Huidige beschikbare premieregeling 

(staffel) mag worden voortgezet voor 

bestaande werknemers!
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Leeftijds-
cohort

Voorbeeld 
beschikbare 

premieregeling
20 t/m 24 7,70%

25 t/m 29 8,90%

30 t/m 34 10,30%

35 t/m 39 12,00%

40 t/m 44 13,90%

45 t/m 49 16,20%

50 t/m 54 18,90%

55 t/m 59 22,30%

60 t/m 64 26,40%

65 t/m 67 30,50%



Nieuwe beschikbare premieregelingen
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Dit is een keuze / 
onderhandeling tussen 
werkgever en 
werknemers

Pensioenakkoord zegt 
dat het een 
gelijkwaardige regeling 
moet worden



Middelloon: huidig versus nieuw
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Max. pensioenpremie 33% 

Acceptatie dat onzekerheid nodig is 

Sneller indexatie, maar ook sneller korten…

Verwachte pensioenaanspraken 

Huidig stelsel Nieuw stelsel

Max. opbouwpercentage 1,875% 

Loslaten van “garanties”

Weinig ruimte voor indexeren

Pensioenbelofte



Middelloon: huidig versus nieuw
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Opbouwpercentage

Bijvoorbeeld: 1,75% opbouw

bij een grondslag van  € 

35.000 = € 612,50

Huidige middelloon Nieuwe stelsel

Premieinleg

Bijvoorbeeld: 25% inleg bij
een grondslag van  € 35.000 
= € 8.750

Dat wil zeggen dat deze persoon

€ 612,50 per jaar krijg uitgekeerd aan

pensioen vanaf 68 jaar tot overlijden

Dat wil zeggen dat deze persoon

€ 8.750 op een rekening gestort

krijgt. De hoogte van het pensioen

is afhankelijk van het rendement dat

hierop behaald kan worden en de 

levensverwachting.



Middelloon

Tip: heeft u een middelloonregeling bij een verzekeraar (of een combinatie van oude rechten bij 

een verzekeraar en nieuwe rechten bij een pensioenfonds) zet deze dan voor 2022 om in een 

beschikbare premieregeling in de vorm van een staffel. Hiermee worden dure 

overgangsregelingen voorkomen
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2022 - 2026
Eerder met pensioen?
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2020
EERDER AOW
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Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd

Minder snelle stijging AOW-leeftijd:

Vanaf 2026:
• Elk jaar langer leven betekent 8 maanden langer doorwerken en 4 maanden 

langer AOW dan nu 17

Jaar Geboortedatum Aantal 
maanden 
eerder 
AOW

Nieuwe AOW-
leeftijd

2020 1-9-1952 / 31-4-1954 4 66 – 4

2020 1-5-1954 / 31-8-1954 8 66 – 4

2021 1-9-1954 / 31-12-1954 8 66 – 4 

2021 1-1-1955 / 31-8-1955 11 66 – 4

2022 1-9-1955 / 31-5-1956 8 66 – 7 

2023 1-6-1956 / 28-2-1957 5 66 – 10

2024 1-3-1957 / 31-12-1957 3 67

2025 Blijft 67 jaar 0 67



2021
EERDER UITTREDEN
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• RVU = regeling vervroegde uittreding

• Werkgever krijgt sinds 2011 een heffing van 52% als blijkt dat een 

regeling leidt tot vervroegde uittreding van werknemers

Geen heffing van 1 januari 2021 tot 1 januari 2026 over:

• € 1.767 per maand/ € 21.204 per jaar  (=AOW-gehuwd! met 

toeslag). Bedrag gekoppeld aan AOW. Het meerdere wordt belast

• Maximaal 36 maanden direct voorafgaande aan de AOW-leeftijd

• Eerder dan voor deze 36 maanden uitkeren wordt belast

• Werken in deeltijd heeft geen invloed! Dus twee banen is 2x 

vrijstellingsbedrag

Tijdelijke drempelvrijstelling RVU

€



Voorbeeld: eerder met AOW = lager pensioen

Voorbeeld: 

Geboren oktober 1956

Bruto jaarinkomen: € 41.000

• Oorspronkelijke pensioendatum/AOW-datum: 67 jaar en 3 maanden

• Pensioen + enkel gehuwden AOW wordt dan: € 29.500 per jaar 

Let op!

• Nieuwe pensioendatum/AOW-datum: 66 jaar en 10 maanden

• Pensioen + enkel gehuwden AOW wordt dan: € 29.000 per jaar  

 5 maanden minder opbouw 

 + vervroegen pensioenrechten 68 jaar
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Voorbeeld: werken tot 66/10 versus uittreden 65/3 
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Vraag aan werknemer: is het interessant om eerder uit te treden? 

Uittreden op 66 jaar – 10 maanden: € 41.000  € 29.000 per jaar

Uittreden op 65 jaar – 3 maanden: € 41.000  € 36.200  25.500 per jaar



Eerder uittreden zonder heffing
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Jaar Geboortedatum AOW-leeftijd Uitreden mogelijk Vervroegd uittreden 
mogelijk in

2021 1-9-1954 / 31-12-1954 66 – 4 63 – 4 2021

2021 1-1-1955 / 31-8-1955 66 – 4 63 – 4 2021

2022 1-9-1955 / 31-5-1956 66 – 7 63 – 7 2021

2023 1-6-1956 / 28-2-1957 66 – 10 63 – 10 2021 

2024 1-3-1957 / 31-12-1957 67 64 1-3-2021 / 31-12-2021

2025 Blijft 67 jaar 67 64 2022

Tijdelijke regeling:

Werknemer die eind 2025 de leeftijd 36 maanden voor AOW heeft bereikt kan gebruik 

maken van deze drempelvrijstelling.



Poll: eerder uittreden
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Ja Nee

Ik denk dat de mogelijkheid tot eerder uittreden interessant is voor mij of mijn collega’s



Op termijn: langer doorwerken

• Werkgever moet duurzame oplossing zoeken

• Grote pot subsidie beschikbaar (zie brief SZW 6 juli 2020)
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Bedankt voor uw aandacht!

www.montaepartners.nl

Hans Kennis

hans.kennis@montaepartners.nl | 06 20 07 29 52

mailto:Hans.kennis@montaepartners.nl


HET PENSIOENAKKOORD
in het licht van 

DUURZAME INZETBAARHEID



Wij zijn dpo2
Wij zijn denkende doeners 

die het volledige P&O werkveld
overzien en daarop inspelen



DUURZAME 
INZETBAARHEID

Werk en leven in 
balans



CONTEXT PENSIOENAKKOORD
▪ Afspraken over het bevorderen van duurzame 

inzetbaarheid, die ertoe moeten bijdragen om 
medewerkers gezond werkend hun pensioen te laten 
halen. 

▪ Tijdelijke subsidieregeling voor het 
activiteitenprogramma’s op gebied van duurzame 
inzetbaarheid.

▪ Structureel budget beschikbaar om duurzame 
inzetbaarheid en een Leven Lang Ontwikkelen te 
stimuleren.



▪ Waarom duurzame inzetbaarheid
▪ Duurzame inzetbaarheid is meer dan 

gezondheid
▪ Wat kun je doen om medewerkers 

duurzaam inzetbaar te houden
▪ Ga het gesprek aan!

PROGRAMMA



Waarom Duurzame inzetbaarheid?



Wat levert het op?



Duurzame inzetbaarheid is meer 
dan gezondheid!





Telefoniste Letterzetter Melkboer Ponstypiste

Cleanroom analist Drone bestuurder Vlogger Robot operator

Technologische en 
maatschappelijke ontwikkelingen







Demografische analyse
Alles verandert voortdurend 
en dat zal altijd zo blijven



1940 - 1950 1950 - 1960 1960 - 1970 1970 - 1980 1980 - 1990 1990 - 2000 2000 - 2011

Stille generatie
Ook wel: Geraniumzitters
Jong tijdens: wederopbouw
Kenmerken: plichtsgetrouwe 
harde werkers

Babyboom
Ook wel: protestgeneratie
Jong tijdens: stijgende 
welvaart
Kenmerken: vrije moraal, 
zelfontplooiing, onvrede

Generatie X
Ook wel: Generatie nix, 
Verloren generatie
Jong tijdens: economisch verval, 
jeugdwerkeloosheid
Kenmerken: praktisch, 
zelfredzaam, no-nonsense 
mentaliteit

Pragmatische generatie
Ook wel: Patat generatie
Jong tijdens: groeiende keuze 
mogelijkheden – alles is mogelijk
Kenmerken: levensgeluk als 
hoogste doel, zelfontplooiing, 
passiviteit

Generatie Y
Ook wel: Prestatiegeneratie, 
grenzeloze generatie, generatie 
Next, Millenials, screenagers, 
echoboomers, digitale generatie, 
media generatie, game  
generatie, Google generatie, 
achterbank generatie
Jong tijdens: informatie tijdperk, 
dreiging van terrorisme
Kenmerken: authentiek, 
zelfverzekerd, actief op internet, 
gemakzuchtig

Generatie Z
Ook wel: Digital Natives, 
Netgeneratie, Multitasking 
generatie, Generatie Yi
Jong tijdens: digitale tijdperk, 
economische crisis
Kenmerken: internet is 
vanzelfsprekend, multitasken

Generatie Alpha
Ook wel: Google kids, Gen A
Jong tijdens: economische 
malaise, bezuinigingen, 
groeiende technologische kennis
(Verwachte) kenmerken:
beter opgeleid dan ooit, 
materialistisch



We willen niet dat een 
medewerker aan de kant 
komt te staan

Focus op duurzame inzetbaarheid



Wat kun je doen om medewerkers 
duurzaam inzetbaar te houden



en … luister

Ga het gesprek aan!



Doelstellingen
nov/dec

Beoordelings-
gesprek
feb/maart

Functionerings-
gesprek
aug/sept

Gesprek Duurzame 
inzetbaarheid

POP- gesprek

Gesprekscyclus



Kritische Succesfactoren

▪ Zorg voor maatwerk
▪ Géén P&O feestje!
▪ Samenhang creëren
▪ Begin klein, eindig groot
▪ Praten met de doelgroep
▪ Kijk niet alléén naar leeftijd



Samengevat: 

▪ Analyseer je personeelsbestand
▪ Organiseer de juiste maatregelen en interventies 

op alle drie de thema’s: balans, bekwaam en 
gezondheid

▪ Rust je leidinggevenden uit om het beleid toe te 
kunnen passen

▪ Zorg voor structurele, oprechte en persoonlijke 
aandacht

Strategische 
doelen



Dpo2
Hoevenweg 15A

Eindhoven
info@dpo2nl
www.dpo2.nl

088 - 2014201



Bedank voor uw aandacht!

Hans Kennis

Marlies van Gogh

8 oktober 2020, 09:00

De slides, een Q&A en de opname 
van het webinar ontvangt u morgen.


