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De (verzekerde) beschikbare premieregeling, een leuke puzzel!
Het pensioenakkoord is veel in het nieuws. Voor de verzekerde beschikbare premieregeling moet uiterlijk
vanaf 2026 voor nieuwe werknemers een nieuwe regeling van kracht zijn. Gebaseerd op een vlakke
premie. Mijn collega Eric Vlietman heeft in onze eerste Perspectief al heel concreet beschreven wat dit voor
gevolg heeft voor met name de werkgeverskosten. Onze berekeningen wijzen uit dat hoe hoger de nieuwe
vlakke premie is, hoe hoger de toename in de premielast de komende jaren zal zijn én hoe langer het duurt
voordat deze toename is ingelopen.
Ik ben samen met mijn collega pensioenspecialisten

En ik denk dat we een aardige oplossing hebben!
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Belangrijke aspecten binnen de vormgeving van een nieuwe regeling
Er zijn verschillende aspecten die meespelen bij het
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Gewijzigd perspectief werknemers
Een nieuwe pensioenregeling op basis van een vlakke

perspectief wanneer zij overstappen van een stijgende

premie brengt ook wijzigingen met zich mee in het
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Invulling van de staffel na pensioenakkoord
Om onze denkwijze toe te lichten, geven we de oude

bijdrage van de werknemers. De grafiek rechts geeft de
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Zorgplicht werkgever
Het is belangrijk dat het thema van de ‘zorgplicht’ goed

• Lage zorgplicht: ‘opt-in constructie’, wat erop neer komt

is ingevuld en aansluit bij de wensen van de werkgever.
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Er moet worden stilgestaan bij de wijze van invulling van

krijgen onder inhouding van loonheffing. Tenzij ze ervoor

de bijspaarregeling:

kiezen om het in de bijspaarregeling te storten. De opt-in
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Grijs gebied
We betreden met deze oplossing een grijs gebied in het

voor deelnemers een vooruitzicht op pensioen wordt
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Voordelen
Het voordeel is dat we een-op-een een financieel

Ook voor nieuwe werknemers wordt een werkgever

gelijkwaardige constructie vormgeven voor werkgevers.

aantrekkelijk, immers het perspectief van een
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stijgende premie-inleg voor de vorming van de
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Nadelen
Er zijn ook wel wat nadelen. Zoals goede voorlichting en

uitgewerkt. Het biedt werkgevers een gelijkwaardige

communicatie vanuit de werkgever. Want we kleden het

oplossing en voor de werknemers betekent het veel

‘verplichte pensioensparen’ uit en we verplaatsen het

flexibiliteit en keuzemogelijkheden. De komende periode

naar een (semi-) vrijwillige bijdrage (opt-out of opt-in).

ga ik dit samen met mijn collega’s verder uitwerken in

De werkgever zal hier dan ook echt een actieve rol

verschillende sessies en wellicht leidt dat tot nog meer

in moeten gaan nemen. Doet deze dat niet, dan is

creatieve oplossingen op lastige vraagstukken binnen het

de werknemer mogelijk slechter af door een lagere

pensioendossier. Wij geloven dat de mogelijke wijzigingen

pensioenopbouw. Ook zullen er pensioenuitvoerders

in pensioenregelingen als gevolg van het pensioenakkoord

moeten zijn die een dergelijke opt-out constructie

ons juist een kans biedt om onze toegevoegde waarde

administratief kúnnen en wíllen uitvoeren als de

te laten zien aan onze relaties. Wil je hier graag op

werkgever een hoge mate van zorgplicht nastreeft.

doorpraten? Mijn collega pensioenconsultants en ik staan

Kortom, op papier hebben we een mooi alternatief

voor u klaar!

Rudi Smit
Pensioenconsultant
Rudi.Smit@vlc-partners.nl
T 070 302 2287
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