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De sociale partners van PFZW staan aan de vooravond van een belangrijke keuze. Nu het 
pensioenakkoord er is en de wetgeving in de maak, is het tijd om keuzes te maken over de 
nieuwe pensioenregeling van PFZW. De pensioenregeling is immers van sociale partners. 
De sociale partners bepalen hoe het pensioen van bijna drie miljoen mensen in de sector 
zorg en welzijn er straks uit gaat zien. Ze maken de keuze uit twee typen premieregelingen: 
de solidaire premieregeling of de flexibele premieregeling. De nieuwe pensioenregeling 
gaat gelden voor de hele sector zorg en welzijn. Daarnaast bepalen sociale partners wat er 
met de al opgebouwde pensioenen moet gebeuren: wel of niet omzetten naar de nieuwe 
pensioenregeling, het zogenoemde ‘invaren’. Specifieke onderwerpen, zoals de hoogte van 
de premie of het overgangsplan, komen pas later aan de orde.

Samen op weg  
naar een nieuwe  
pensioenregeling



Samen op weg naar een nieuwe pensioenregeling 2 / 5

Waarom een nieuw pensioenstelsel?
Er is de afgelopen jaren veel veranderd in onze samenleving. 
De bevolkingsopbouw, economie en arbeidsmarkt zijn 
anders dan vroeger. Mensen werken niet meer hun hele 
leven bij één werkgever, maar veranderen vaker van 
baan of gaan voor zichzelf beginnen. Mensen worden 
steeds ouder. Er zijn minder werkenden ten opzichte van 
gepensioneerden.

Het is belangrijk dat het pensioenstelsel hierop aansluit. 
Het huidige pensioenstelsel werkt niet goed bij deze 
nieuwe omstandigheden. Daarom heeft het kabinet in 2020 
samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een 
pensioenakkoord gesloten. Daarin staan nieuwe afspraken 
over pensioenen en AOW. Die moeten het pensioenstelsel 
transparanter, persoonlijker en moderner maken.

Wat gaat veranderen?
De afspraken uit het pensioenakkoord hebben tot gevolg 
dat alle bestaande pensioenregelingen moeten worden 
aangepast. Na de overgang hebben we:
•  een transparanter en persoonlijker pensioen
•  een duidelijkere relatie tussen betaalde premie en eigen 

pensioen
• afscheid genomen van dekkingsgraad en rekenrente
•  eerder vooruitzicht op ‘indexeren’ omdat het pensioen 

logischer gaat meebewegen met de economie: eerder 
omhoog als het goed gaat, maar ook eerder omlaag als 
het economisch slechter gaat

•  een beter nabestaandenpensioen
•  een extra keuzemogelijkheid bij het ingaan van het 

pensioen: het ineens kunnen opnemen van maximaal 
10% van het pensioen

Wat blijft behouden?
In het nieuwe pensioenstelsel blijven de sterke punten uit 
het huidige stelsel behouden: pensioen zolang iemand 
leeft, collectiviteit, solidariteit en de verplichtstelling.  
Werkgevers en werknemers blijven de pensioenregeling 
samen afspreken. De pensioenfondsen blijven de 
pensioenregelingen collectief uitvoeren en de premie 
collectief beleggen. En de risico’s en kosten blijven we 
samen delen.

Van uitkeringsregeling naar premieregeling
De huidige pensioenregeling van PFZW is een 
uitkeringsregeling. In zo’n regeling zijn afspraken gemaakt 
over de hoogte van het toekomstige pensioen. De financiële 
positie van het pensioenfonds (de dekkingsgraad) bepaalt 
daarbij of de pensioenen worden verhoogd (indexering) of 
verlaagd.

Uiterlijk per 1 januari 2027 stappen alle Nederlandse 
pensioenfondsen over naar een zogenaamde 
premieregeling. Daarin zijn afspraken gemaakt over de 
premie die wordt betaald. Deze premie wordt net als nu 
belegd. De hoogte van het persoonlijke pensioenvermogen 
is net als nu afhankelijk van de resultaten van de 
beleggingen. Op de pensioendatum wordt vanuit het 
opgebouwde vermogen een pensioen gefinancierd zolang 
de deelnemer leeft. Pensioenfondsen geven geen garanties 
wat betreft het toekomstige pensioen. Dit is zo afgesproken 
in het pensioenakkoord.

Hebben pensioenfondsen dan helemaal niets 
te kiezen? Jawel, de premieregeling is er straks 
in twee varianten, waaruit sociale partners 
kunnen kiezen:

1.	 de	solidaire	premieregeling	of
2. de flexibele premieregeling.

In beide varianten is de premie het vertrekpunt.  
De pensioendoelstelling en de daarbij behorende hoogte 
van de premie worden vastgesteld door de sociale partners.  
De premie is voor alle leeftijden gelijk en wordt samen 
belegd. De pensioenen worden uit de uiteindelijke 
pensioenpot betaald. Er is dus geen sprake meer van een 
dekkingsgraad.

Welke keuzes liggen er op korte termijn voor?
In het pensioenakkoord is vastgesteld dat er een 
premieregeling komt met een premie die voor jong en 
oud gelijk is. Vanaf 2027 bestaan er dus alleen nog maar 
premieregelingen. Sociale partners vertegenwoordigd 
binnen PFZW moeten een afweging maken over de regeling 
waarin straks de nieuwe pensioenopbouw plaatsvindt. De 
keuze hierbij is primair tussen de solidaire premieregeling 
en de flexibele premieregeling. Beide regelingen hebben 
voor- en nadelen. Ook moeten sociale partners beslissen 
hoe om te gaan met bestaande pensioenaanspraken en 
-rechten: wel of niet invaren.
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De solidaire premieregeling
Bij de solidaire premieregeling hebben de deelnemers een 
persoonlijk pensioenvermogen in een gezamenlijke, collectief 
belegde pensioenpot. De waarde van die pensioenpot is 
variabel en hangt af van de beleggingsresultaten. Er zijn 
mechanismen ingebouwd om al te grote schommelingen 
door tegenvallers te voorkomen:

1.  Leeftijdsafhankelijk risico en rendement. Het collectief 
behaalde beleggingsrendement wordt doelgericht 
over de generaties verdeeld: voor jonge deelnemers 
is er meer rendement én meer risico, en voor (bijna) 
gepensioneerden is er minder risico en minder 
rendement.

2.  Spreidingsmechanisme. Voor gepensioneerden kunnen de 
effecten van het beleggingsrendement over meer jaren 
worden uitgesmeerd. Zo schommelt de hoogte van hun 
pensioen niet te veel.

3.  Solidariteitsreserve. Dit is een collectieve pot geld voor 
tegenvallers. In goede tijden wordt deze opgebouwd, 
zodat hij in slechte tijden gebruikt kan worden om de 
pech te dempen.

De flexibele premieregeling
In de flexibele premieregeling hebben de deelnemers 
een individuele pensioenpot. PFZW beheert en belegt dat 
potje. Hierbij zijn zogenaamde lifecycles het vertrekpunt. 
Meer rendement en risico’s voor jongeren dan voor 
ouderen. Deelnemers kunnen hun eigen beleggingsprofiel 
(lifecycle) kiezen op basis van hun eigen risicovoorkeur: 
beleggingsvrijheid dus. Verder kunnen gepensioneerden 
kiezen tussen een variabel of een vast pensioen.

In de flexibele premieregeling is sprake van een 
risicodelingsreserve, bijvoorbeeld om beleggingsrisico’s te 
delen. Maar dan wordt het lastig om beleggingsvrijheid te 
bieden: het is kiezen of delen.

Solidaire premieregeling: solidariteit staat centraal Flexibele premieregeling: individualiteit staat centraal

Collectief beleggen van individuele pensioenvermogens Collectief beleggen van individuele lifecyc!e beleggingen

Beleggingsbeleid door bestuur vastgesteld. Geen individuele 
keuzemogelijkheid voor beleggingsprofielen

Individuele keuzemogelijkheid voor beleggingsprofielen is 
toegestaan

Het pensioenfonds verdeelt het collectief behaalde rendement en 
de risico’s doelgericht over de verschillende leeftijdsgroepen via 
vooraf afgesproken regels

Rendement volgt uit het individueel gekozen beleggingsprofiel 
(lifecycle). 

Jongste groepen: meer dan 100% beleggen in aandelen mogelijk 
(niet verplicht)

Ieder leeftijdscohort krijgt het voor dat cohort behaalde rendement 
en houdt de eigen broek op

Extra risicodeling via verplichte solidariteitsreserve Meer dan 100% beleggen in aandelen niet mogelijk

Variabel pensioen Verplichte risicodelingsreserve, maar lastig te combineren met 
individuele keuzemogelijkheid voor beleggingsprofielen

Geen shoprecht deelnemer om pensioen buiten PFZW aan te 
vragen Individuele keuze voor vast of variabel pensioen

Geen shoprecht deelnemer om pensioenuitkering elders aan te 
vragen

Beperkt shoprecht deelnemer om pensioen buiten PFZW aan te 
vragen

In de Kamerbrief Uitwerking Pensioenakkoord leest u meer over alle maatregelen die in het pensioenakkoord zijn afgesproken.  
Klik hier voor de Kamerbrief of ga naar rijksoverheid.nl

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/07/06/uitwerking-pensioenakkoord
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/pensioen/toekomst-pensioenstelsel


Samen op weg naar een nieuwe pensioenregeling 4 / 5

Invaren
Sociale partners moeten ook beslissen hoe om te gaan 
met bestaande pensioenaanspraken en -rechten; het wel 
of niet invaren. Invaren betekent dat het huidige pensioen 
ondergebracht wordt in de nieuwe pensioenregeling.  
Ofwel het collectief omzetten van de bestaande pensioenen 
en pensioenaanspraken naar de nieuwe regeling zonder 
individueel bezwaarrecht. In de (concept)wet wordt invaren 
als standaard gezien. Pensioenfondsen kunnen hier alleen 
gemotiveerd van afwijken.

 
En als we niet invaren?
Als we niet invaren, krijgt PFZW er feitelijk een tweede 
pensioenregeling bij. Dat betekent dat onze deelnemers  
met twee soorten pensioenaanspraken te maken krijgen:  
de bestaande aanspraken in de huidige pensioenregeling en 
de nieuwe pensioenopbouw in de solidaire premieregeling 
of de flexibele premieregeling. De huidige gepensioneerden 
moeten hun eigen ‘boontjes gaan doppen’, want er is vrijwel 
geen mogelijkheid meer om risico’s te delen tussen jongeren 
en ouderen. Daarnaast wordt de communicatie er niet 
gemakkelijker op en ook de pensioenadministratie wordt 
complexer, en dus duurder. En een duurder pensioen is een 
lager pensioen. Want elke euro die opgaat aan kosten, kan 
niet worden uitgekeerd.

Wie maakt de keuzes?
Per 1 januari 2022 heeft PFZW een Commissie 
arbeidsvoorwaarde pensioen (CAP) geïnstalleerd.  
Deze commissie, met vertegenwoordigers namens sociale 
partners, gaat uiteindelijk de meeste keuzes met betrekking 
tot een nieuwe pensioenregeling maken. Deze keuzes 
verwoordt de CAP dan in een opdracht aan het bestuur 
en het bestuur beoordeelt de opdracht onder andere 
op uitvoerbaarheid en evenwichtigheid. Het bestuur legt 
hierover verantwoording af aan de Pensioenraad, het 
verantwoordingsorgaan van PFZW.

Voorbereiding door PFZW
Sociale partners gaan over de keuze voor een nieuwe 
pensioenregeling én over de vraag of bestaande 
aanspraken al dan niet worden ingevaren. PFZW wil sociale 
partners helpen bij de te maken keuzes én wil de nieuwe 
pensioenregeling tijdig kunnen invoeren. Daarom heeft 
het bestuur van PFZW voorbereidend werk gedaan en 
een voorlopige werkhypothese vastgesteld, waarbij het 
bestuur neigt naar een voorkeur voor de meer solidaire 
variant van de nieuwe pensioenregeling, ofwel de solidaire 
premieregeling (voorheen 'het nieuwe pensioencontract', 
NPC), en het invaren van de opgebouwde pensioenen in de 
nieuwe pensioenregeling. Deze voorlopige werkhypothese 
is overgedragen aan sociale partners die zitting hebben 
genomen in de CAP. 

Onze zeven waarden
Al het voorbereidende werk is gedaan aan de hand van 
de zeven waarden die PFZW samen met werkgevers, 
werknemers en gepensioneerden heeft vastgesteld.   
Onze waarden vormen immers de basis van alles wat we 
doen. Het samen regelen van pensioen en het samen delen 
van risico’s zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Met als 
doel een betaalbare en begrijpelijke pensioenregeling, die 
evenwichtig is voor alle generaties.

PFZW’s 7 waarden voor een goed  
en betaalbaar pensioen

1.  Bescherming tegen het onvoldoende zelf 
regelen van een risico dat je anders niet kunt 
dragen

2. Risicodeling binnen én tussen generaties
3.  Werkgever en werknemer zorgen samen voor 

voldoende premie
4.  Beleggen voor de lange termijn levert het beste 

resultaat
5.  Lage kosten door schaalgrootte, eenvoud en 

het werken zonder winstoogmerk
6.  Alleen met een verplicht pensioen kunnen we 

de beste voordelen behalen
7.  Als premie en pensioen niet te veel op en 

neer gaan is dat goed voor werknemers, 
gepensioneerden, werkgevers én de economie 

Voordelen van invaren

Voordelen nieuwe regeling meteen van toepassing op 
bestaande pensioenen. Dat betekent voor de huidige 
deelnemers en gepensioneerden een hoger verwacht pensioen

Eenvoud in uitvoering; minder kosten en risico’s

Begrijpelijker voor deelnemers

Risicodeling binnen pensioenfonds wordt niet doorbroken

Helpt bij compensatie afschaffen doorsneesystematiek

Nadelen van invaren

Juridisch risico: invaren kan worden gezien als een aantasting 
van eigendomsrecht. Dat kan deelnemers bewegen om naar de 
rechter te stappen



Planning
• Voorjaar 2022 –  voorjaar 2023
 •  Keuze maken voor pensioencontract en wel/niet invaren
 •  Nadere invulling en technische uitwerking van de 

pensioenregeling
•	 1	januari		2023
 • Ingang nieuwe pensioenwetgeving
• Najaar 2023
 • Nadere invulling van het invaren
• Begin 2024
 • Definitieve opdracht en opdrachtaanvaarding
•	 Uiterlijk	1	januari	2027
 • Starten met nieuwe pensioenregeling

Hoofdkeuzes maken
De CAP gaat in 2022 een voorlopige keuze (werkhypothese) 
maken tussen de twee premieregelingen en het al dan 
niet invaren van de huidige pensioenen in de nieuwe 
pensioenregeling. Dit zijn de eerste belangrijke keuzes 
die de CAP gaat maken in aanloop naar een nieuwe 
pensioenregeling. Daarna volgen nog andere keuzes zoals 
de pensioenambitie en de pensioenpremie.

Technische uitwerking pensioenregeling
Wanneer de CAP de hoofdkeuzes eenmaal gemaakt heeft, 
vindt in een iteratief proces tussen de CAP en het PFZW-
bestuur de nadere invulling en technische uitwerking van de 
pensioenregeling plaats. Dit proces duurt naar verwachting 
van 2022 tot het voorjaar van 2023.

Uitstel wetgeving
Nu de ingangsdatum van de nieuwe wetgeving is uitgesteld 
tot 1 januari 2023, moeten alle pensioenfondsen in 
Nederland uiterlijk op 1 januari 2027 over zijn op een nieuwe 
pensioenregeling. Eerder was dat nog 1 januari 2026. PFZW 
is ervan overtuigd dat het nieuwe pensioenstelsel beter past 
bij deze tijd en zou wanneer dat mogelijk is graag eerder 
overstappen.
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