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Het pensioenakkoord; een beter en duidelijker
nabestaandenpensioen
Bijna het gehele Nederlandse pensioenstelsel wordt gewijzigd door het pensioenakkoord. Tegelijk met het
pensioenakkoord zullen ook betere en eenduidigere regels voor het nabestaandenpensioen ingaan. In deze
Perspectief beschrijven wij de voorgenomen veranderingen in het nabestaandenpensioen.
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De berekening van de hoogte van het partnerpensioen
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Het aantal dienstjaren is van belang
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Voorbeeld: Werknemer van 30 en 45 jaar op moment van in dienst treden
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Uit de voorbeelden blijkt dat een werknemer die 45 jaar is op het moment van in dienst treden een lager verzekerd
partnerpensioen heeft dan eenzelfde werknemer die 30 jaar is op moment van in dienst treden.

Wezenpensioen
De hoogte van het wezenpensioen is 20% van het partnerpensioen. Vaak is geregeld dat zij dit ontvangen tot
ze 18 jaar zijn. Of – voor studerende kinderen – tot hun 27ste. De precieze voorwaarden staan vermeld in het
pensioenreglement.

Het nabestaandenpensioen bij overlijden voor de pensioendatum,
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Gevolgen voor het partnerpensioen
Welke gevolgen de wijzigingen voor u als werkgever en
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Salaris

AOWFranchise

Pensioengrondslag

Huidige
situatie
30 jaar

Huidige
situatie
45 jaar

Nieuwe
situatie

€ 36.000

€ 15.000

€ 21.000

€ 9.300

€ 5.600

€ 18.000

194%

321%

€ 57.000

€ 15.000

€ 42.000

€ 18.500

€ 11.200

€ 28.500

154%

254%

€ 72.000

€ 15.000

€ 57.000

€ 25.100

€ 15.200

€ 36.000

143%

237%

Verschil Verschil
30 jaar 45 jaar

De bovenstaande voorbeelden laten duidelijk zien dat de nieuwe regels voor het partnerpensioen, uitgaande van de
maximale dekkingen, zullen leiden tot hogere nabestaandenpensioenen. Dit is een verbetering voor de werknemers
maar voor u als werkgever een kostenverhoging.

Gevolgen voor het wezenpensioen
Ook voor het wezenpensioen verandert er het een en ander. Zo mag er maximaal 20% van het salaris worden
verzekerd en komt er een vaste eindleeftijd van 25 jaar.

Anw-hiaatpensioen
Mogelijk hebt u ook een Anw-hiaatverzekering geregeld

Zonder rekening te houden met een AOW-franchise.
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Uw visie op het partnerpensioen
Vanwege de herziening van het pensioenstelsel moet

Bij het opzetten van een pensioenregeling wordt

u de regeling voor het partnerpensioen aanpassen. Het

onder meer rekening gehouden met deze visie op de
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partners van uw werknemers wilt zorgen en daarom een

bepalen wat uw visie en uw budget is.

maximale regeling op dit vlak wilt aanbieden.

Hoe nu verder?
Alles begint met inzicht. Met goed inzicht kunt u de juiste

om rustig, samen met ons, alle puzzelstukjes van

keuzes maken en de vervolgacties bepalen. Met onze
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het partnerpensioen maar ook voor de kosten van

beginnen met het verkrijgen van het benodigde inzicht.

uw als werkgever. Dit inzicht geeft u de gelegenheid

Wij helpen u hier graag bij.

Marco Groeneboer
Pensioen Specialist
marco.groeneboer@vlc-partners.nl
T 073 692 4696

WWW.VLC-PARTNERS.NL
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