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Deze voorbeeld-rapportage geeft een belangrijke impressie van de 
rapportage die je geheel zelf online kunt genereren met de tool Financiële 

Analyse Pensioenakkoord. De feitelijke rapportage is 18 bladzijden. 
 

De output in ieder rapport is afhankelijk van tientallen factoren, zoals het 
deelnemersbestand en de ontwikkeling daarvan, de salarissen en de 

ontwikkeling daarvan, alsmede de kenmerken van de bestaande 
pensioenregeling. 

 
Deze voorbeeld-rapportage is daarom niet generiek toepasbaar. 

Het rapport Financiële Analyse Pensioenakkoord is na het genereren via 
www.BerekenBenefits.nl volledig zelf vorm te geven (zowel de tekst als look 

& feel) omdat je het rapport in Word kunt openen. 
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1 Inleiding 

 
1.1 Wat houdt het pensioenakkoord kort gezegd in? 
 
Sociale partners hebben met het kabinet afspraken gemaakt over de hervorming van het Nederlandse 
pensioenstelsel. In maart 2022 is het wetsvoorstel (Wet toekomst pensioenen) ingediend dat per 1 januari 
2023 moet leiden tot een ingrijpende wijziging van de pensioenwetgeving. Er is in ieder geval tot 1 januari 
2027 de tijd om regelingen aan te passen. Ook zal er na 2027 overgangsrecht blijven bestaan. 
 
Een leeftijdsafhankelijke premie is nu nog heel gewoon, maar dat houdt op. Er moeten vlakke 
leeftijdsonafhankelijke premies gaan gelden. Voor alle deelnemers aan dezelfde pensioenregeling gaat één 
identiek premiepercentage gelden. Het maximaal fiscaal toegestane percentage voor de storting per jaar zal 
hoogstwaarschijnlijk 30% van de pensioengrondslag zijn. 
 
Een vlakke leeftijdsonafhankelijke premie is al vele jaren mogelijk. Het fiscale maximum ligt momenteel 
rond de 15%. Er kan daardoor desgewenst al in 2022 voorgesorteerd worden op het pensioenakkoord. 
 
In dit rapport bespreken wij belangrijke, specifiek financiële gevolgen van het pensioenakkoord voor de 
werkgever. Het pensioenakkoord biedt twee basiskeuzes: 
 

 Alle werknemers gaan over naar een vlakke, leeftijdsonafhankelijke premie; 
 Alleen nieuwe werknemers gaan over naar een vlakke, leeftijdsonafhankelijke premie. 

 
In beide gevallen treedt een verschuiving op. Door de vlakke premie gaan jongeren meer premie ontvangen 
en ouderen minder. Ook kunnen oudere werknemers compensatie eisen, waardoor de totale kosten voor de 
werkgever flink kunnen stijgen. De civiele rechter heeft namelijk bepaald dat fiscale wijzigingen niet zonder 
meer betekenen dat werkgevers de pensioenregeling eenzijdig mogen wijzigen. 
 

 

Situatie nu: leeftijdsafhankelijke premies      Situatie straks: leeftijdsonafhankelijke premies 

 

Situatie straks: totale lasten inclusief compensatie  

 
 
  

Voorbeeld 
Een werkgever heeft een gestaffelde beschikbare 
premieregeling. De werkgever kiest voor een 
vaste premie van 14% voor al het personeel.  
Roos van 25 krijgt daardoor een hogere premie. 
Maar Jan van 55 wordt geconfronteerd met een 
forse premieverlaging en zal compensatie eisen 
(rode vlak).  
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1.2 Opbouw van dit rapport 
 

Onderdeel 2 van dit rapport behandelt de situatie waarin alle werknemers per 2023 overgaan naar een 
vlakke premie. In dit hoofdstuk komen diverse methodieken aan de orde. Vanzelfsprekend is het mogelijk 
eerder of later over te gaan naar een vlakke premie.  

 

Onderdeel 3 behandelt de situatie waarin alleen nieuwe werknemers per 2023 overgaan naar een vlakke 
premie. Ook in dit hoofdstuk komen meerdere methodieken aan de orde en ook hier is het mogelijk eerder 
of later dan in 2023 over te gaan naar de vlakke premie voor de nieuwe werknemers.  

 

Onderdeel 4 van dit rapport bevat een nadere beschouwing van de kosten voor het nabestaandenpensioen. 

 
In onderdeel 5 van dit rapport wordt een aantal niet-financiële conclusies getrokken. 

 
1.3 Dit rapport is geen advies, maar een financiële basisanalyse 
 
Deze rapportage bevat een financiële analyse van meerdere methodieken, op hoofdlijnen. Dit rapport 
definieert bijvoorbeeld niet de juridische haalbaarheid van de onderzochte methodieken. Het rapport 
behandelt evenmin of en hoe instemming van werknemers(vertegenwoordiging) moet worden verkregen. Of 
de oplossingen in deze rapportage passend zijn voor uw organisatie wordt in dit document evenmin 
vastgesteld, net zo min als is aangegeven of de verschillende methodieken zijn uit te voeren door een 
pensioenuitvoerder. In deze rapportage worden de verwachte lasten van de arbeidsvoorwaarde pensioen 
geprojecteerd. Als gevolg van de nieuwe pensioenwetgeving kan het gebeuren dat voor pensioenkapitaal 
bestemde premies niet meer binnen het nieuwe fiscale kader passen, waardoor een deel in salaris moet 
worden uitbetaald. Voor vervolgopdrachten naar aanleiding van dit rapport is multidisciplinair advies nodig. 
Al hetgeen wordt ondernomen naar aanleiding van deze rapportage is voor eigen risico. 
 
De rapportage is met uiterste zorg vastgesteld en gevalideerd. Desalniettemin zijn alle genoemde bedragen 
strikt ter indicatie bedoeld. Er kunnen geen rechten aan deze rapportage worden ontleend. De rapportage is 
gebaseerd op gegevens die door of namens de werkgever zijn aangeleverd, maar ook op gegevens die aan 
andere bronnen zijn ontleend. De rapportage impliceert niet dat alle relevante omstandigheden in acht zijn 
genomen. De bedragen zijn afgerond op honderden euro’s. 
 
Dit rapport is een momentopname en geeft slechts indicaties. Iedere wijziging van feiten en uitgangspunten 
zal tot andere uitkomsten leiden. Er zijn bijvoorbeeld aannames gedaan over toekomstige in- en uitstroom. 
Deze zijn naar alle waarschijnlijkheid anders de komende jaren. Er ontstaan daarom afwijkingen ten 
opzichte van dit rapport. 
 
Deze rapportage kan achterhaald raken door het wetgevingsproces inzake de Wet toekomst pensioenen. 
 
In deze rapportage en de onderliggende berekeningen is het uitgangspunt dat compensatie plaatsvindt in 
de vorm van een salaristoeslag. Compensatie in de vorm van pensioen betekent op basis van de Wet 
toekomst pensioenen namelijk dat nieuwe werknemers ook voor compensatie in aanmerking komen. Dit 
leidt per definitie tot een stijging van pensioenlasten ten opzichte van de huidige situatie. Uiteraard staat het 
werkgevers vrij om de compensatieregeling in de pensioenregeling te integreren en de (verdere) 
kostenstijging te aanvaarden. 
 
1.4 Vervolgtraject 

Indien deze rapportage aanleiding geeft tot een nadere of aangepaste financiële analyse of een 
meeromvattend advies, dan verzorgen wij dit graag voor u. 
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2 Alle werknemers gaan per 2023 over naar een vlakke premie  

In dit onderdeel worden vijf methodieken behandeld om tot een vlakke premie te komen voor alle 
werknemers. Bij iedere methodiek wordt een prognose van de werkgeverslasten voor de komende 10 jaar 
vermeld in de corresponderende tabel. 
  
2.1 Vlakke premie op basis van gelijke pensioenambitie als in de bestaande regeling 
 

Methodiek Standaard 

Uitgangspunt 

 De compensatie is staffelvolgend (rood) en stijgt dus naarmate de werknemer ouder 
wordt. Het voordeel van een eerdere hogere vlakke premie wordt niet in mindering 
gebracht op de compensatie. 

 Er wordt volledige compensatie verstrekt. 
 De vlakke premie wordt zodanig vastgesteld dat deze voor een 21-jarige 

indiensttreder tot hetzelfde pensioen leidt als in de bestaande regeling. 

Uitkomsten De uitkomst is een vlakke premie van 15,41% voor bestaande en nieuwe werknemers. 

 

 

 Werkgeverslasten bij 
continueren huidige 
regeling 

Prognose 
lasten nieuwe 
regeling (vlakke 
premie) 

Prognose 
compensatie 
bestaande 
werknemers 

Prognose totale 
lasten pensioen 
en compensatie 

Prognose 
budgettaire 
gevolgen 

2023 € 722.500 € 658.100 € 119.500 € 777.600 € 55.100 
2024 € 742.300 € 661.500 € 133.300 € 794.800 € 52.500 
2025 € 752.400 € 665.300 € 139.000 € 804.300 € 51.900 
2026 € 728.800 € 648.700 € 129.400 € 778.100 € 49.300 
2027 € 703.100 € 632.100 € 118.400 € 750.500 € 47.400 
2028 € 703.000 € 630.400 € 119.300 € 749.700 € 46.700 
2029 € 684.800 € 615.300 € 114.600 € 729.900 € 45.100 
2030 € 674.700 € 609.200 € 109.500 € 718.700 € 44.000 
2031 € 667.000 € 604.400 € 104.800 € 709.200 € 42.200 
2032 € 650.400 € 593.700 € 97.300 € 691.000 € 40.600 

Cumm. € 7.029.000 € 6.318.700 € 1.185.100 € 7.503.800 € 474.800 
 
  



<HIER UW LOGO> 

- 7 - 

2.4 Budgetneutraliteit voor de werkgever, volledige compensatie 

 
Methodiek Maatwerk (keuzes zijn al gemaakt in deze basisrapportage) 

Uitgangspunten  De compensatie is staffelvolgend (rood) en stijgt dus naarmate de werknemer ouder 
wordt. Het voordeel van een eerdere hogere vlakke premie wordt niet in mindering 
gebracht op de compensatie. 

 Er wordt volledige compensatie verstrekt.  
 Na een periode van 10 jaar zijn de totale kosten in de nieuwe regeling gelijk aan de 

totale kosten die gemaakt zouden zijn in de huidige regeling. 
Uitkomsten De uitkomst is een vlakke premie van 11,62% voor bestaande en nieuwe werknemers. 

 

 

 Werkgeverslasten bij 
continueren huidige 
regeling 

Prognose 
lasten nieuwe 
regeling (vlakke 
premie) 

Prognose 
compensatie 
bestaande 
werknemers 

Prognose totale 
lasten pensioen 
en compensatie 

Prognose 
budgettaire 
gevolgen 

2023 € 722.500 € 518.100 € 216.000 € 734.100 € 11.600 
2024 € 742.300 € 521.300 € 230.500 € 751.800 € 9.500 
2025 € 752.400 € 524.800 € 234.500 € 759.300 € 6.900 
2026 € 728.800 € 511.500 € 221.600 € 733.100 € 4.300 
2027 € 703.100 € 498.300 € 207.300 € 705.600 € 2.500 
2028 € 703.000 € 497.100 € 205.700 € 702.800 -€ 200 
2029 € 684.800 € 484.700 € 196.700 € 681.400 -€ 3.400 
2030 € 674.700 € 479.500 € 188.300 € 667.800 -€ 6.900 
2031 € 667.000 € 475.700 € 180.800 € 656.500 -€ 10.500 
2032 € 650.400 € 466.900 € 169.800 € 636.700 -€ 13.700 

Cumm. € 7.029.000 € 4.977.900 € 2.051.200 € 7.029.100 € 100 
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3 Alleen nieuwe werknemers ontvangen een vlakke premie  
 
Net als in onderdeel 2 worden vijf methodieken vermeld om tot een vlakke premie te komen, nu alleen voor 
nieuwe werknemers. Bestaande werknemers blijven deelnemen aan de huidige gestaffelde regeling 
waardoor compensatie niet aan de orde is. Bij iedere methodiek wordt een prognose van de 
werkgeverslasten voor de komende 10 jaar vermeld in de corresponderende tabel. 
 
3.1 Vlakke premie op basis van gelijke pensioenambitie als in de bestaande regeling 

 
Methodiek Standaard 

Uitgangspunt De vlakke premie wordt zodanig vastgesteld dat deze premie voor een 21-jarige 
indiensttreder tot hetzelfde pensioen (op de pensioendatum) leidt als in de bestaande 
regeling. 

Uitkomst Een vlakke premie van 15,41% van de pensioengrondslag. 

 

 

 Werkgeverslasten bij 
continueren huidige 
regeling 

Prognose lasten 
huidige regeling 
(gestaffelde 
premie) 

Prognose 
lasten  nieuwe 
regeling (vlakke 
premie) 

Prognose totale 
pensioenlasten 

Prognose 
budgettaire 
gevolgen 

2023 € 722.500 € 722.500 € 0 € 722.500 € 0 
2024 € 742.300 € 725.900 € 20.600 € 746.500 € 4.200 
2025 € 752.400 € 719.800 € 40.900 € 760.700 € 8.300 
2026 € 728.800 € 680.100 € 60.900 € 741.000 € 12.200 
2027 € 703.100 € 638.500 € 80.800 € 719.300 € 16.200 
2028 € 703.000 € 622.700 € 100.300 € 723.000 € 20.000 
2029 € 684.800 € 586.800 € 119.600 € 706.400 € 21.600 
2030 € 674.700 € 559.100 € 138.800 € 697.900 € 23.200 
2031 € 667.000 € 533.800 € 157.800 € 691.600 € 24.600 
2032 € 650.400 € 499.900 € 176.600 € 676.500 € 26.100 

Cumm. € 7.029.000 € 6.289.100 € 896.300 € 7.185.400 € 156.400 
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3.4 Budgetneutraliteit voor de werkgever na 10 jaar 
 

Methodiek Maatwerk (keuze is al gemaakt in deze standaardrapportage) 

Uitgangspunt Na een periode van 10 jaar zijn de totale kosten in de nieuwe regeling gelijk aan de totale 
kosten die gemaakt zouden zijn in de huidige regeling. 

Uitkomst Een vlakke premie van 12,53% van de pensioengrondslag 

 

 

 Werkgeverslasten bij 
continueren huidige 
regeling 

Prognose lasten 
huidige regeling 
(gestaffelde 
premie) 

Prognose 
lasten  nieuwe 
regeling (vlakke 
premie) 

Prognose totale 
pensioenlasten 

Prognose 
budgettaire 
gevolgen 

2023 € 722.500 € 722.500 € 0 € 722.500 € 0 
2024 € 742.300 € 725.900 € 17.000 € 742.900 € 600 
2025 € 752.400 € 719.800 € 33.700 € 753.500 € 1.100 
2026 € 728.800 € 680.100 € 50.300 € 730.400 € 1.600 
2027 € 703.100 € 638.500 € 66.600 € 705.100 € 2.000 
2028 € 703.000 € 622.700 € 82.800 € 705.500 € 2.500 
2029 € 684.800 € 586.800 € 98.800 € 685.600 € 800 
2030 € 674.700 € 559.100 € 114.600 € 673.700 -€ 1.000 
2031 € 667.000 € 533.800 € 130.300 € 664.100 -€ 2.900 
2032 € 650.400 € 499.900 € 145.900 € 645.800 -€ 4.600 

Cumm. € 7.029.000 € 6.289.100 € 740.000 € 7.029.100 € 100 
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4 Het nabestaandenpensioen en het pensioenakkoord 
 
Het nabestaandenpensioen, bestaande uit een partnerpensioen en een wezenpensioen, is een uitkering 
voor de nabestaanden wanneer een deelnemer overlijdt. Als gevolg van het wetsvoorstel zal de methode 
voor het verzekeren van het nabestaandenpensioen naar alle waarschijnlijkheid wijzigen. 
 
In de hoofdstukken 2 en 3 is de premie voor het nabestaandenpensioen in alle calculaties berekend op 
basis van de huidige verzekeringsmethodiek van het partner- en wezenpensioen bij overlijden vóór de 
pensioendatum. Zo wordt een zuivere vergelijking gemaakt van de lasten van de beschikbare premie in de 
huidige en de nieuwe situatie. 
 
Het wetsvoorstel moet leiden tot een nabestaandenpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum dat 
uitgedrukt is in een percentage van het pensioengevend salaris. Er mag maximaal 50% van het 
pensioengevend salaris worden verzekerd. Een lager percentage wordt ook mogelijk, behoudens eventuele 
beperkingen in de verzekeringsproducten.  
 
Onderstaande tabel geeft de verwachte extra kosten voor het verzekeren van het nabestaandenpensioen bij 
overlijden vóór de pensioendatum weer indien het partnerpensioen wordt gesteld op 20%, 30%, 40% of 
50% van het pensioengevend salaris. De kosten zijn vastgesteld op basis van de huidige 
verzekeringstarieven, die vanzelfsprekend kunnen wijzigen. De nieuwe verzekeringsmethodiek kan ertoe 
leiden dat verzekeraars tot een andere tariefstelling komen. 
 

Uitgangpunt 
vóór introductie 
van de nieuwe 
wetgeving 

Het partnerpensioen is verzekerd op basis van middelloon met een opbouwpercentage van 
1,31%. Het wezenpensioen bedraagt 20,00% van het partnerpensioen. De premie is 
inclusief premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. De startdatum van de regeling is 01-
01-1980; vanaf deze datum worden dienstjaren in aanmerking genomen. Voor dienstjaren 
die in het verleden liggen is aangenomen dat het salaris gelijk is aan het huidige salaris. 

Uitgangpunt na 
introductie van 
de nieuwe 
wetgeving 

Het partnerpensioen bedraagt een percentage van het parttime pensioengevend salaris. 
Het wezenpensioen bedraagt 20,00% van het partnerpensioen. De premie is inclusief 
premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. 

 
 Premielast bij 

continueren 
huidige regeling 
(inbegrepen in 
onderdelen 2 
en 3) 

Premielast bij 
verzekering 20% 
pensioengevend 
salaris (nieuw) 

Premielast bij 
verzekering 30% 
pensioengevend 
salaris (nieuw) 

Premielast bij 
verzekering 40% 
pensioengevend 
salaris (nieuw) 

Premielast bij 
verzekering 50% 
pensioengevend 
salaris (nieuw) 

2023 € 80.700 € 49.600 € 74.400 € 99.100 € 123.900 
2024 € 83.200 € 51.500 € 77.300 € 103.100 € 128.900 
2025 € 85.600 € 53.500 € 80.200 € 107.000 € 133.700 
2026 € 82.500 € 51.600 € 77.500 € 103.300 € 129.100 
2027 € 80.100 € 49.100 € 73.700 € 98.300 € 122.800 
2028 € 80.000 € 49.700 € 74.600 € 99.500 € 124.400 
2029 € 76.200 € 47.600 € 71.400 € 95.200 € 118.900 
2030 € 74.000 € 46.800 € 70.200 € 93.600 € 117.100 
2031 € 73.200 € 46.300 € 69.400 € 92.500 € 115.600 
2032 € 69.900 € 44.900 € 67.300 € 89.800 € 112.200 

Cumm. € 785.400 € 490.600 € 736.000 € 981.400 € 1.226.600 
 
Prognose extra lasten 
nabestaandenpensioen 
t.o.v. huidige regeling 

-€ 294.800 -€ 49.400 € 196.000 € 441.200 

 

  


