
Basiscursus collectief 
Pensioen

Wat je moet weten over een belangrijke 
arbeidsvoorwaarde
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Onderwerpen

• Pensioen in Nederland

• Pensioen = loon

• Hoe wordt pensioen vastgesteld?

• Wat bepaalt de waarde van een pensioenregeling?

• Toekomstvisie
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Pensioen in Nederland

Pensioen via de werkgever is één van de inkomenspijlers voor 
later…
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Inkomenspijlers voor later
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Overheid
Werkgever

Individueel



Wat doet de overheid?

• Algemene Ouderdomswet (AOW)
• Zie volgende pagina voor de AOW-leeftijd in komende jaren 

• Algemene nabestaandenwet (Anw)

• Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

• Werkloosheidswet (WW)
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In de complete basiscursus leest u meer over de AOW, Anw en WIA, evenals 
wat er individueel gedaan kan worden voor het inkomen voor later



AOW-leeftijd

Geboren AOW-leeftijd AOW start in

na 31 december 1947 en voor 1 december 1948 65 +1 maand 2013

na 30 november 1948 en voor 1 november 1949 65 + 2 maanden 2014

na 31 oktober 1949 en voor 1 oktober 1950 65 + 3 maanden 2015

na 30 september 1950 en voor 1 juli 1951 65 + 6 maanden 2016

na 30 juni 1951 en voor 1 april 1952 65 + 9 maanden 2017

na 31 maart 1952 en voor 1 januari 1953 66 2018

na 31 december 1952 en voor 1 september 1953 66 + 4 maanden 2019

na 31 augustus 1953 en voor 1 mei 1954 66 + 8 maanden 2020

na 30 april 1954 en voor 1 januari 1955 67 2021

na 31 december 1954 en voor 1 oktober 1955 67 + 3 maanden 2022

Na 30 september 1955 ? ?
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Pensioen = loon

Pensioen via de werkgever is loon dat uitgekeerd wordt 
als je niet meer werkt…
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Pensioen is een belangrijke 
arbeidsvoorwaarde

• Niet verplicht!

• Wel heel gebruikelijk
• pensioenkosten 10%-25% 

van salarissom

• Als pensioen wordt toegezegd of wijzigt,
dan gelden er wettelijke regels
• Overleg werkgever – werknemer/OR/vakbond
• Toezicht
• Communicatie
• Fiscale kaders
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Toezegging of wijziging pensioen

• Sociale partners (werkgeversvereniging en 
vakbond(en)) bepalen (minimale) inhoud van 
pensioenregeling

Indien pensioen 
onderdeel is van de 

CAO

• Werkgever en Ondernemingsraad bepalen 
inhoud van pensioenregeling (WOR*en code)

• Individuele medewerker moet (ook) akkoord 
zijn met inhoud pensioenregeling

Indien geen CAO of 
alleen minimale 

bepaling in CAO en 
er is een 

ondernemingsraad
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*meer informatie over de WOR en code in de complete basiscursus



Pensioenwet (1)
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Pensioenuitvoerder
(pensioenfonds, verzekeraar, PPI)

WerknemerWerkgever

Pensioenreglement 
en communicatie

Pensioenovereenkomst 
(onderdeel arbeidsovereenkomst) 

Uitvoeringsovereenkomst 
(contract)

meer informatie in de complete basiscursus



Hoe wordt pensioen 
vastgesteld?

Pensioenopbouw, typen pensioenregelingen, soorten 
pensioen en wie gaat dat betalen…
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Hierna worden enkele aspecten 
toegelicht, ga na de complete basiscursus 
voor meer de uitleg van andere aspecten



Wordt pensioen gebaseerd op het totale 
salaris? Afhankelijk van afspraken
• Het pensioengevend salaris kan

bestaan uit:
• Vaste salaris

• 12 x maandsalaris
• vakantiegeld
• 13e maand

• Variabel salaris
• ploegentoeslag
• andere toeslagen

• Over eerste deel van salaris geen 
pensioenopbouw (=franchise)
• Minimaal € 12.953

• Pensioen wordt berekend over 
pensioengrondslag
• wordt meestal 1x/jaar vastgesteld
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Pensioen-
grondslag

Franchise
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Type pensioenregelingen (1)

Eindloonregeling Middelloonregeling 
met 

onvoorwaardelijke 
toeslag

Middelloonregeling 
met voorwaardelijke 

toeslag

Collectieve 
Defined

Contribution
(CDC)regeling

Hybride 
regeling

(combinatie 
van type 

regelingen)

Beschikbare 
premieregeling 
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Mate van zekerheid dat uitkering vanaf pensionering aansluit bij laatste salaris laaghoog

Uitkeringsovereenkomst / Defined Benefit (DB)
Premieovereenkomst / 
Defined Contribution (DC)

Mate van stabiele pensioenkosten hooglaag



Pensioensoorten

• Ouderdomspensioen
• Aanvulling op de AOW van de overheid

• Nabestaandenpensioen/partnerpensioen
• Aanvulling op de Anw van de overheid

• Tijdelijk partnerpensioen
• Ook overbruggingspensioen of Anw-hiaatverzekering genoemd

• Wezenpensioen
• Aanvulling op de Anw van de overheid

• Arbeidsongeschiktheidspensioen/WIA-excedent
• Aanvulling op de WIA van de overheid

• Verder is er meestal ook premievrijstelling bij 
arbeidsongeschiktheid verzekerd
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Wat bepaalt de 
waarde/kwaliteit van een 
pensioenregeling?

Kwaliteit = het geheel van eigenschappen van een object
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Ga na de complete basiscursus 
voor het antwoord


