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Deze toolbox bestaat uit de volgende stappen:

Hoe is het Nederlandse pensioenstelsel opgebouwd? p.2

Wie betaalt het pensioen en hoe? p.4

Wat is er belangrijk bij introduceren of wijzigen van de 

pensioenregeling? p.8

Wat zijn de pensioenverplichtingen van de werkgever bij 

indiensttreding? p.10

Wat gebeurt er met pensioen bij uitdiensttreding? p.11

Wat gaat er veranderen door het pensioenakkoord? p.13

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Van AOW alleen 

kunnen werknemers na hun pensioen immers niet leven. De 

Pensioenwet legt een hoop verplichtingen op aan werkgevers die 

een pensioenregeling aanbieden. Het is dus belangrijk om te weten 

wat uw verantwoordelijkheden zijn. Deze toolbox zet de regels voor 

werkgeverspensioenen overzichtelijk onder elkaar.
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Hoe regelt u een optimale oude dag voor de werknemers?

Ook na hun werkzame leven willen werknemers nog comfortabel kunnen leven. Daarom sparen de meeste werknemers 
voor een aanvullend pensioen. Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit drie pijlers: 
1. AOW, betaald door de overheid
2. Aanvullend pensioen via de werkgever, gespaard door werkgever en werknemer
3. Aanvullend pensioen gefinancierd door de werknemer zelf.

Pensioen via de werkgever
Deze toolbox gaat over de tweede pijler, de pensioenregeling via de werkgever. Pensioenregelingen zijn er in alle soorten 
en maten en de werkgever krijgt te maken met allerlei fiscale, arbeidsrechtelijke en praktische aandachtspunten. 

Deze toolbox loodst u langs de opbouw van het pensioenstelsel, de financiering van de pensioenopbouw, het invoeren  
en wijzigen van een pensioenregeling en de aandachtspunten bij nieuwe en vertrekkende werknemers.

Aandacht voor het pensioenakkoord
In de laatste stap van de toolbox leest u de hoofdlijnen van het pensioenakkoord dat in 2019 werd 
gesloten en de ingrijpende veranderingen in het pensioenstelsel die hierdoor op stapel staan.

Stap 1 Download de interactieve checklist

 CHECKLIST Stap voor stap naar een goed pensioen via de werkgever

De eerste checklist heeft u nu voor u. Hierin staan alle onderdelen van deze toolbox benoemd. U kunt de
status van de te nemen stappen in deze checklist bijhouden en afvinken welke onderdelen u heeft afgerond.
Dit vinkje kunt u dus vast zetten.

Opmerkingen

Stap 2 Hoe is het Nederlandse pensioenstelsel opgebouwd?

 V & A Wat is het verschil tussen AOW en pensioen?

Als werknemers in uw organisatie de AOW-leeftijd bereiken, wil dat niet automatisch zeggen dat zij 
allemaal pensioen krijgen. Voor een AOW-uitkering komen ze waarschijnlijk wel allemaal in aanmerking. 
Wat is het verschil tussen AOW en pensioen precies? U leest het in deze Vraag & Antwoord.

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/pensioen/vraag-en-antwoord/wat-is-het-verschil-tussen-aow-en-pensioen


3

Opmerkingen

 ARTIKEL Het huidige pensioenstelsel kennen om het nieuwe te begrijpen

Het pensioenstelsel in Nederland behoort tot de beste in de wereld. Desondanks wordt er al jarenlang 
flink gesleuteld aan ons pensioenstelsel. Het pensioenakkoord van 2019 heeft zelfs tot doel om een geheel 
nieuw pensioenstelsel op te bouwen. Om die vernieuwing te kunnen begrijpen is het belangrijk om eerst 
kennis te nemen van het huidige pensioenstelsel. Dat wordt in dit verdiepingsartikel uiteengezet.

Opmerkingen

 INFOGRAPHIC Verschillende pensioenregelingen

De meeste werkgevers bieden hun werknemers een pensioenregeling aan. Wettelijk is dit niet verplicht, 
maar er kan wel een verplichting gelden voor deelname in een bedrijfspensioenfonds. Als uw organisatie 
onder een cao valt, is het aanbieden van een pensioenregeling vaak ook verplicht. Er zijn verschillende 
soorten pensioenregelingen. In deze infographic staan ze op een rijtje.

Opmerkingen

 V & A Wat is de dekkingsgraad bij pensioen?

In de berichtgeving over pensioenregelingen gaat het vaak over de dekkingsgraad. Wat houdt dat precies 
in en waarom is die informatie relevant voor uw organisatie? U leest hier meer over in deze Vraag & 
Antwoord.

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/pensioen/verdiepingsartikel/het-huidige-pensioenstelsel-kennen-om-het-nieuwe-te-begrijpen.html
https://www.rendement.nl/pensioen/infographics/verschillende-pensioenregelingen.html
https://www.rendement.nl/pensioen/vraag-en-antwoord/wat-is-de-dekkingsgraad-bij-pensioen
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Opmerkingen

 mARKTANALySE Dekkingsgraad

De dekkingsgraad  van pensioenfondsen heeft invloed op de pensioenaanspraken en pensioenuitkeringen 
van uw werknemers. Het is daarmee dus ook een belangrijke graadmeter voor de pensioenvooruitzichten. 
Deze vergelijking – die maandelijks wordt bijgewerkt – geeft een overzicht van ontwikkeling van de 
dekkingsgraad voor het gemiddelde Nederlandse pensioenfonds.

Opmerkingen

 ARTIKEL Vragen over de deelname aan bedrijfstakpensioenfonds

Het zal u maar gebeuren. Op een kwade dag ploft er ineens een brief van bedrijfstakpensioenfonds X op 
de mat: ‘Uit onze informatie blijkt dat uw organisatie werkzaam is in onze bedrijfstak. Dit betekent dat u 
met ingang van 1 maart 1983 wordt aangesloten bij ons pensioenfonds.’ Of u gelijk even alle verschuldigde 
premies vanaf 1983 tot nu kunt voldoen. Hoe zit dit en wat moet u in deze situatie juist wel of niet doen? U 
leest het in dit verdiepingsartikel.

Opmerkingen

Stap 3 Wie betaalt het pensioen en hoe?

 V & A Wat houdt de omkeerregel bij pensioen in?

Voor pensioenregelingen via de werkgever kan de zogenoemde omkeerregel gelden voor de verschuldigde 
pensioenpremie. In deze Vraag & Antwoord leest u wat dit in de praktijk betekent voor de premieafdracht 
via uw organisatie.

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/pensioen/tools/dekkingsgraad.html
https://www.rendement.nl/pensioen/verdiepingsartikel/veelvoorkomende-vragen-rond-deelname-aan-bedrijfstakpensioenfonds.html
https://www.rendement.nl/pensioen/vraag-en-antwoord/wat-houdt-de-omkeerregel-bij-pensioen-in


5

Opmerkingen

 NIEUWS Bedragen pensioengevend loon en AOW-franchise 2022

De Belastingdienst heeft voor 2022 de bedragen van het maximaal pensioengevend loon en de AOW-
franchise bekendgemaakt. Deze bedragen heeft uw organisatie nodig om te bepalen wat elke werknemer in 
2022 precies aan pensioen kan sparen. U leest ze in dit nieuwsartikel.

Maximum pensioengevend loon
Voor het pensioen dat werknemers via hun werkgever fiscaalvriendelijk kunnen opbouwen, 
geldt een bovengrens die jaarlijks wordt vastgesteld. Voor 2022 bedraagt het maximum pen-
sioengevend loon € 114.866. Over het meerdere kan de werknemer nettopensioen opbouwen, 
dat uit zijn nettoloon wordt gefinancierd.

Opmerkingen

 INFOGRAPHIC Pensioenvormen

In een pensioenregeling kunnen verschillende pensioenvormen worden opgenomen. Het is niet 
standaard dat álle pensioenvormen in een pensioenregeling voorkomen; het budget en de aard van 
het werknemersbestand zijn daarvoor ook bepalend. Als de pensioenregeling uit een beperkt aantal 
pensioenvormen bestaat, kan de werknemer ervoor kiezen om op eigen kosten bepaalde pensioenvormen 
aanvullend te verzekeren. De opties staan in deze infographic.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/pensioen/nieuws/bedragen-pensioengevend-loon-en-aow-franchise-2022.html
https://www.rendement.nl/pensioen/infographics/pensioenvormen.html
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 ARTIKEL Help werknemers door goed nabestaandenpensioen te regelen

Pensioen is regelmatig een ondergeschoven kindje in de arbeidsrelatie. De aandacht die er wel is 
voor pensioen, richt zich vaak op het ouderdomspensioen, terwijl het nabestaandenpensioen (ofwel: 
partnerpensioen) ook belangrijk is. Werknemers denken dat het partnerpensioen automatisch goed 
geregeld is en zij geliefden verzorgd achterlaten, maar dit is lang niet altijd het geval. Dat kan ze duur 
komen te staan. Lees hoe u dit goed regelt in dit verdiepingsartikel.

Opmerkingen

 V & A Is een lager loon bij ziekte van invloed op de pensioenopbouw?

Als een werknemer al een geruime tijd afwezig is van het werk, omdat hij kampt met een ernstige ziekte, 
krijgt hij meestal niet zijn volledige loon uitbetaald. In het tweede jaar van ziekte is de loondoorbetaling 
vaak nog 70% van het loon. In deze Vraag & Antwoord leest u of dit van invloed is op de pensioenopbouw 
van de werknemer.

Opmerkingen

 NIEUWS Ook pensioenopbouw tijdens onbetaald verlof?

Als een werknemer ouderschapsverlof opneemt of er een paar maanden tussenuit gaat voor een lange 
vakantie of opleiding, wat gebeurt er dan met zijn pensioenopbouw? Als u geen loon betaalt, kunt u toch 
geen pensioenpremie inhouden? Hier bestaan duidelijke regels voor, die u leest in dit nieuwsartikel.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/pensioen/verdiepingsartikel/help-werknemers-door-goed-nabestaandenpensioen-te-regelen.html
https://www.rendement.nl/loondoorbetaling-bij-ziekte/vraag-en-antwoord/is-een-lager-loon-tijdens-ziekte-van-invloed-op-de-pensioenopbouw
http://Ook pensioenopbouw tijdens onbetaald verlof?
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 ARTIKEL Mogelijke maatregelen als pensioenkosten in 2022 stijgen

In 2021 nam voor veel pensioenregelingen de premie toe. Werkgevers en werknemers kregen te maken 
met hogere pensioenkosten, wat binnen organisaties tot discussies kon leiden. Mogelijk is hier voor 2022 
opnieuw sprake van, want het is niet uitgesloten dat de pensioenpremie wederom omhoog moet. Wat kunt 
u als werkgever in dat geval doen? U leest het in dit verdiepingsartikel.

Opmerkingen

Stap 4 Wat is er belangrijk bij introduceren of wijzigen van de pensioenregeling?

 STAPPENPLAN Regel een pensioen voor uw werknemers

Aanvullend pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde voor werknemers. Een pensioenregeling helpt 
werknemers om inkomen voor hun oude dag te regelen, maakt een organisatie aantrekkelijk voor nieuwe 
werknemers en versterkt de binding met de bestaande werknemers. Toch mist ongeveer 10% van de 
werknemers nog een aanvullende pensioenregeling. Geldt dat ook voor de werknemers van uw organisatie 
en wilt u daar verandering in brengen? Volg de stappen in dit stappenplan, en ontdek welke mogelijkheden 
er zijn om uw werknemers een pensioenregeling aan te bieden.

Opmerkingen

 OVEREENKOmST Voorbeeld eenzijdig wijzigingsbeding arbeidsvoorwaarden

Wijzigingen in arbeidsvoorwaarden – bijvoorbeeld in de pensioenregeling – kunnen noodzakelijk zijn 
voor een werkgever om zijn organisatie te handhaven. Het is daarbij logisch dat een werknemer niet altijd 
wil instemmen met een wijziging van zijn voorwaarden. Eén van de ontsnappingsroutes is om via een 
eenzijdig wijzigingsbeding een wijziging toch door te voeren. Met dit voorbeeldbeding regelt u dit.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/pensioen/verdiepingsartikel/mogelijke-maatregelen-als-pensioenkosten-in-2022-stijgen.html
https://www.rendement.nl/pensioen/tools/regel-een-pensioen-voor-uw-werknemers.html
https://www.rendement.nl/arbeidsvoorwaarden/tools/voorbeeld-eenzijdig-wijzigingsbeding-arbeidsvoorwaarden.html
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 NIEUWS Instemming werknemer vereist voor wijziging pensioen

De ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrecht bij het vaststellen, wijzigen of intrekken van 
de pensioenregeling. Stemt de OR in, dan betekent dat niet dat de individuele werknemer daar ook 
automatisch aan gebonden is. In dit nieuwsartikel leest u de precieze regels.

Opmerkingen

 NIEUWS OR heeft niet altijd instemmingsrecht bij pensioenregeling

Zoals u hiervoor kon lezen, heeft de ondernemingsraad (instemmingsrecht voor elk voorgenomen 
besluit van de bestuurder tot vaststelling, wijziging of intrekking van de pensioenregeling. Er zijn echter 
ook situaties waarin de OR géén gebruik kan maken van dit instemmingsrecht. Die situaties staan in dit 
nieuwsartikel op een rijtje.

Opmerkingen

 V & A Kunnen we overstappen naar andere pensioenuitvoerder?

Als uw organisatie graag overstappen naar een pensioenregeling bij een andere aanbieder, komen hierbij de 
nodige voetangels en klemmen om de hoek kijken. In deze Vraag & Antwoord leest u de aandachtspunten 
bij het wisselen van pensioenaanbieder.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/instemmingsrecht/nieuws/instemming-werknemer-vereist-voor-wijziging-pensioen.html
https://www.rendement.nl/instemmingsrecht/nieuws/or-heeft-niet-altijd-instemmingsrecht-bij-pensioenregeling.html
https://www.rendement.nl/pensioen/vraag-en-antwoord/kunnen-we-overstappen-naar-een-andere-pensioenuitvoerder
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Stap 5 Wat zijn de pensioenverplichtingen van de werkgever bij indiensttreding?

 ARTIKEL Pensioenaandachtspunten bij indiensttreding nieuwe werknemer

Pensioen krijgt niet altijd de aandacht die het verdient. Soms is dit gebaseerd op de veronderstelling 
dat pensioen van ondergeschikt belang is. Soms vanuit het idee dat niet de werkgever, maar de 
pensioenuitvoerder erover gaat. Dat klopt allebei niet. Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde, 
waarmee uw organisatie zich kan onderscheiden. Bovendien heeft u veel verplichtingen op het gebied van 
pensioen. U leest er alles over in dit verdiepingsartikel.

Opmerkingen

 GESPREK Voorzie de werknemer van basisinformatie over pensioen

Nieuwe werknemers die gaan deelnemen aan de pensioenregeling van uw organisatie moeten van de 
pensioenuitvoerder binnen drie maanden Pensioen 1-2-3 ontvangen met informatie over de onderdelen 
van de pensioenregeling. Ze kunnen dan zelf kiezen hoeveel details ze willen weten. Vóór die tijd moet de 
werkgever echter al met de pensioencommunicatie aan de slag. In deze gesprekshandleiding staat welke 
pensioenvraagstukken allemaal in het arbeidsvoorwaardengesprek aan de orde moeten komen.

Opmerkingen

 NIEUWS Wijziging van wettelijk verplichte pensioencommunicatie

De informatievoorziening over pensioen kan beter. Dat komt naar voren uit een evaluatie van de Wet 
pensioencommunicatie. Daarom gaan de wettelijke regels voor pensioencommunicatie veranderen. Ook 
werkgevers kunnen een steentje bijdragen. Lees er meer over in dit nieuwsartikel.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/pensioen/verdiepingsartikel/pensioenaandachtspunten-bij-indiensttreding-nieuwe-werknemer.html
https://www.rendement.nl/pensioen/nieuws/wijziging-van-wettelijk-verplichte-pensioencommunicatie.html
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Stap 6 Wat gebeurt er met pensioen bij uitdiensttreding?

 OVEREENKOmST Voorbeeld pensioenontslagbeding

Hoewel het sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) niet meer nodig is, kan het om 
onduidelijkheden te voorkomen slim zijn om een pensioenontslagbeding in de arbeidsovereenkomst op 
te nemen. U spreekt daarin met de werknemer af dat de arbeidsovereenkomst automatisch eindigt bij het 
bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Deze tool is een kant-en-klaar beding dat u alleen maar aan de 
arbeidsovereenkomst hoeft toe te voegen.

Opmerkingen

 ARTIKEL Informeer werknemer goed over zijn pensioen bij uitdiensttreding

Als een werknemer uit dienst treedt, zijn er verschillende zaken die u moet afhandelen. Pensioen is één 
van die zaken. Denk aan de afmelding bij de pensioenuitvoerder, het informeren over mogelijk verlies van 
aanspraken en de mogelijkheid van vrijwillige voortzetting. In dit verdiepingsartikel leest u alles waar u bij 
uitdiensttreding van een werknemer aan moet denken.

Opmerkingen

 ARTIKEL Wat zijn de regels voor waardeoverdracht van pensioen?

Als een werknemer wisselt van werkgever heeft hij recht op waardeoverdracht van zijn pensioen. De 
werknemer neemt de waarde van het pensioen dat hij heeft opgebouwd bij de pensioenuitvoerder van zijn 
vorige werkgever dan mee naar de pensioenuitvoerder bij zijn nieuwe werkgever. In dit verdiepingsartikel 
leest u er meer over.

Kleine pensioenen
Voor kleine pensioenbedragen – tot ongeveer € 500 per jaar – gelden aparte regels. Als een 
werknemer van baan wisselt, mag de pensioenuitvoerder het opgebouwde kleine pensioen 
zonder inbreng van de werknemer overdragen aan de nieuwe uitvoerder.

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/arbeidsovereenkomst/tools/voorbeeld-pensioenontslagbeding.html
https://www.rendement.nl/pensioen/verdiepingsartikel/informeer-de-werknemer-goed-over-zijn-pensioen-bij-uitdiensttreding.html
https://www.rendement.nl/pensioen/verdiepingsartikel/wat-zijn-de-regels-voor-waardeoverdracht-van-pensioen.html
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Opmerkingen

 V & A Zijn we verplicht om partnerpensioen uit te keren?

Als een werknemer van onze organisatie overlijdt kan de partner van de werknemer om uitbetaling van het 
partnerpensioen vragen. Maar niet alle werknemers bouwen dit op. In deze Vraag & Antwoord leest u of uw 
organisatie dan toch een bedrag moet uitkeren.

Opmerkingen

 ARTIKEL Persoonlijke pensioengesprekken met werknemers

Moet ik tot mijn 67e of mijn 70e blijven werken? Kan ik eerder stoppen? En wat gebeurt er dan met 
mijn inkomen? Het zijn alledaagse vragen in veel organisaties. Lastige vragen, zolang sociale partners 
en overheid geen duidelijkheid geven waar het pensioenstelsel precies heengaat. Met een persoonlijk 
pensioengesprek kunt u werknemers helpen bij een financiële planning op de lange termijn en daarmee 
onzekerheid verminderen. Dit verdiepingsartikel helpt u daarbij op weg.

Opmerkingen

Stap 7 Wat gaat er veranderen door het pensioenakkoord?

 ARTIKEL De afspraken van het pensioenakkoord

Op 5 juni 2019 hebben het kabinet en de sociale partners een pensioenakkoord gesloten. In het akkoord 
zijn afspraken gemaakt over een ingrijpende vernieuwing van het pensioenstelsel. Dit betekent dat 
álle pensioenregelingen in Nederland aangepast moeten worden, ongeacht de pensioenregeling en de 
uitvoerder. In dit verdiepingsartikel leest u de hoofdlijnen van het akkoord.

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/pensioen/vraag-en-antwoord/zijn-we-verplicht-om-partnerpensioen-uit-te-keren
https://www.rendement.nl/pensioen/verdiepingsartikel/persoonlijke-pensioengesprekken-met-werknemers.html
https://www.rendement.nl/pensioenakkoord/verdiepingsartikel/de-afspraken-van-het-pensioenakkoord.html
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Opmerkingen

 ARTIKEL Voorbereidingen treffen voor overgang naar nieuw pensioenstelsel

De beoogde Wet toekomst pensioenen vraagt om aanpassing van vrijwel alle pensioenregelingen. Dat het 
wetgevingsproces uitloopt, wil niet zeggen dat u achterover kunt leunen. Afhankelijk van uw keuzes en type 
regeling, is een meer of minder intensieve voorbereiding nodig. De transitie naar het nieuwe stelsel is ook 
een goed moment om opnieuw te kijken naar het gehele arbeidsvoorwaardenpakket en naar alternatieven 
voor uw huidige pensioenuitvoerder. Lees er meer over in dit verdiepingsartikel.

Opmerkingen

 V & A Wat moet er allemaal in het pensioentransitieplan?

Het pensioenakkoord schrijft voor dat werkgever een pensioentransitieplan moeten opstellen. In deze 
Vraag & Antwoord leest u wat daar allemaal in moet staan.

Opmerkingen

Toch nog vragen?
Als u na het bestuderen van deze toolbox nog vragen heeft over pensioen via de werkgever, 
kunt u die voorleggen aan de adviseurs van de adviesdesk. Stel als abonnee gratis uw vraag 
via rendement.nl/adviesdesk en ontvang binnen vijf werkdagen een antwoord.

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/pensioenakkoord/verdiepingsartikel/voorbereidingen-treffen-voor-overgang-naar-nieuw-pensioenstelsel.html
https://www.rendement.nl/pensioenakkoord/vraag-en-antwoord/wat-moet-ik-allemaal-opnemen-in-het-pensioentransitieplan
https://www.rendement.nl/adviesdesk
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