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Pensioencommunicatie: geen luxe maar noodzaak!
Het lijkt er nu echt van te komen. Het Pensioenakkoord zal komend jaar in wetgeving worden omgezet.
Waarschijnlijk een van de grootste ingrepen in ons pensioensysteem sinds het ontstaan. Het is belangrijk
om je werknemers hier goed over te informeren. Natuurlijk helpen wij je graag, bijvoorbeeld met het
opstellen van een communicatieplan. Pensioen is tenslotte een belangrijke arbeidsvoorwaarde,
die aandacht verdiend.

Het Pensioenakkoord
Als gevolg van het Pensioenakkoord zal iedere

• De werknemers dienen goed geïnformeerd te worden

pensioenregeling op één of meerdere onderdelen

over de wijzigingen, de achtergrond van de wijzigingen

wijzigen. Van jou wordt verwacht dat je werknemers

en de gevolgen die de wijzigingen voor hen hebben.

de pensioenregeling én alle wijzigingen begrijpen.

• Bij het inzicht geven in de gevolgen moet er

Om dat te bereiken is extra aandacht voor communicatie

ook rekening worden gehouden met fictieve

over pensioen noodzakelijk.

salarisontwikkeling in jaren tussen het moment
van wijziging en de pensioenleeftijd.

Jurisprudentie maakt duidelijk dat hoe impactvoller een
wijziging van de arbeidsvoorwaarde, hoe uitgebreider

• Bij het inzicht geven in de gevolgen moet er rekening
worden gehouden met diverse economische scenario’s.

de communicatie richting werknemers zal moeten

• Om de kans op het verkrijgen van instemming te vergroten

plaatsvinden. Aangezien pensioen als één van de

kan er bij een verlaging van de pensioentoezegging een

belangrijkste arbeidsvoorwaarden wordt gezien,

compensatie aangeboden worden.

zal de communicatie zorgvuldig moeten.
Indien je aan je werknemers instemming vraagt voor de
wijziging van de pensioentoezegging dan dien je hierbij
rekening te houden met een aantal zaken:
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Extra aandacht noodzakelijk
Ik adviseer de werkgevers die ik spreek om extra aandacht te geven aan een aantal specifieke groepen
werknemers. Deze groepen hebben gezien hun omstandigheden of positie communicatie op maat nodig.
Voor deze groepen geldt dat er in het Pensioenakkoord wijzigingen zijn die voor hen op korte termijn al
invloed hebben.

Ondernemingsraad of

ontstaat hier naar verwachting een afname perspectief

werknemersvertegenwoordiging

wanneer zij overstappen van een stijgende premie

Als er een ondernemingsraad is dan heeft deze

naar een ‘vlakke premie’. Bijvoorbeeld in het geval van

instemmingsrecht bij iedere aanpassing van de

wisseling van werkgever.

pensioenregeling. Een werknemersvertegenwoordiging
heeft dit recht niet maar je kunt samen afspreken wat

50+ Doorbeleggen de nieuwe standaard

hun rol is.

Deelnemers kunnen nu kiezen voor een variabel pensioen
waarbij (een deel van) het opgebouwde kapitaal belegd

Voor het maken van de juiste afwegingen is het

blijft na ingang van het pensioen. De pensioenuitkering

noodzakelijk dat de leden over voldoende pensioenkennis

is dan variabel en de hoogte kan stijgen of dalen al naar

beschikken. Wij adviseren om voorafgaand aan het

gelang het behaalde rendement op de beleggingen,

adviestraject een korte pensioencursus te faciliteren

de rente-ontwikkelingen en sterfte-ontwikkelingen.

zodat ieder lid voldoende basis pensioenkennis heeft

Straks is het andersom; doorbeleggen na pensioendatum

om een oordeel te kunnen hebben over de aanstaande

wordt de standaard. Deelnemers kunnen dan ervoor

wijzigingen.

kiezen om niet door te beleggen.

Zieken en arbeidsongeschikten

62+ Opnemen van 10% op pensioendatum

Heb je werknemers die nu ziek zijn? Of heb je

Voor werknemers die richting de AOW-leeftijd gaan

werknemers die premievrijstelling krijgen omdat

is het tijd om zich verder te verdiepen in de eigen

ze arbeidsongeschiktheid zijn? Veranderingen in

pensioenmogelijkheden. In het Pensioenakkoord staat

de pensioenregeling kunnen voor hen bedreigend

een nieuwe optie op pensioendatum; het opnemen van

overkomen.

10% van het pensioenkapitaal op pensioendatum.
Het wel of niet gebruiken van deze optie kan echter

Het is verstandig om in een persoonlijk gesprek de

gevolgen hebben voor andere financiële zaken.

gevolgen met de betreffende werknemer(s) te bespreken.

Bijvoorbeeld voor het recht op toeslagen.

Het is daarbij belangrijk om niet alleen naar het pensioen
te kijken maar ook naar andere inkomen gerelateerde
uitkeringen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.
Onze ervaring is dat duidelijkheid over de verschillende
uitkeringen, vanuit de overheid en vanuit de werkgever,
onrust kan wegnemen.
Nieuwe werknemers
Ongeacht wat je kiest voor je huidige pensioenregeling,
wel of geen overgangsregeling, komen nieuwe
werknemers straks in een beschikbare premieregeling
met een vaste premie. Voor met name de ouderen (45+)

Huidige werknemers
Doorbeleggen en de 10% opname mogelijkheid zijn

Een werknemer krijgt dus nog meer te kiezen. Het wordt

ook van toepassing op werknemers die al in de huidige

er daardoor niet eenvoudiger op om met pensioen te

pensioenregeling zijn opgenomen. Voor hen geldt mogelijk

gaan! Het is dan ook belangrijk om tijdig met werknemers

ook dat zij te maken hebben met meerdere pensioenpotjes.

in gesprek te gaan om diens mogelijkheden te

Dit is grotendeels afhankelijk van hun persoonlijke

onderzoeken. Kijk daarbij niet alleen naar pensioen maar

arbeidsverleden. Pensioenpotjes op leeftijd 65, 67 en 68

naar het totale financiële plaatje. Onze ervaring is dat

en een Aow-ingangsleeftijd van 67 jaar en 3 maanden zijn

duidelijkheid over de (financiële) mogelijkheden rust geeft

geen uitzondering. De meeste werknemers hebben echter

in de laatste arbeidsjaren.

geen idee hoe ze pensioenpotjes kunnen samenvoegen en
welke pensioendatum voor hen realiseerbaar is.

Het VLC-werknemersportaal
Communiceren over pensioen kan je doen met

het zorgt voor een duidelijke uitleg die direct is gekoppeld

behulp van het VLC-werknemersportaal, onze maat-

aan een persoonlijk inzicht en verhoogt zo de waardering

werkoplossing die je helpt om aan je verplichtingen

van de werknemers.

op het gebied van pensioencommunicatie te voldoen.
De werknemer krijgt via een app toegang tot alle

Pensioencommunicatie: geen luxe maar noodzaak!

informatie over de collectieve regelingen bij pensionering,

Een goede werkgever zal het echter niet als noodzaak

overlijden en arbeidsongeschiktheid. De regelingen

zien. Een goede en belangrijke arbeidsvoorwaarde wil je

worden in eenvoudige heldere taal weergegeven,

op een voetstuk zetten. Goede pensioencommunicatie is

dus geen moeilijke termen. Het activeert werknemers en

daarbij van essentieel belang!

Heeft u vragen? Neem dan
contact op met Lars Peters

Lars Peters
Pensioenconsultant
lars.peters@vlc-partners.nl
06 - 45 23 16 16
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