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Rol  van werkgevers  bij de stelseltransitie 

Vanwege de afspraken  uit  het Pensioenakkoord moeten  in beginsel alle bestaande pensioenregelingen  worden aangepast. Na de transitie  
bestaan er in beginsel alleen nog maar premieregelingen, waarbij de pensioenopbouw  bestaat uit  een leeftijdsonafhankelijke premie. 
Werkgevers hebben een belangrijke  rol  in de transitie. Zij  zijn verantwoordelijk voor de arbeidsvoorwaardelijke afspraken  rondom het  pensioen 
en het onderbrengen van de pensioenregeling bij  een pensioenuitvoerder.  Het  arbeidsvoorwaardelijk overleg moet  uiterlijk 1  januari 2025  zijn  
afgerond. 
Dit  stappenplan brengt in kaart welke stappen werkgevers moeten volgen tijdens en na dit  arbeidsvoorwaardelijk overleg. 

Werkgevers moeten met  de sociale partners  afsprake
maken over de wijziging  van de pensioenregeling  en 
een evenwichtige transitie naar het  nieuwe 
pensioenstelsel.  Werkgevers  zijn verantwoordelijk voo
• Het  opstellen van het transitieplan 
• Het  invaren van opgebouwde pensioenaanspraken 

en -rechten 
Het  transitieplan moet  uiterlijk  1-1-2025 worden 
ingediend  bij DNB. 

n 

r: Het  pakket van 
arbeidsvoorwaardelijke  
pensioenafspraken  moet bij  
een pensioenuitvoerder worden 
ondergebracht. De 
pensioenuitvoerder stelt  een 
implementatieplan op. 

De implementatie bij  de 
pensioenuitvoerder vindt  plaats 

Onderdelen  
transitieplan 

• Het gekozen 
pensioencontract 

• Invaren of  niet? 
• Waarderingsmethode 
• Effecten van transitie per  

leeftijdscohort 
• Afspraken over  adequate 

compensatie 
• Financieringsplan voor  

compensatie 

Arbeidsvoorwaardelijke afspraken Onderbrengen bij  
pensioenuitvoerder Implementatie 

1-1-2023 1-1-2025 1-7-2025 1-1-2027 
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1. Keuze pensioenuitvoerder 2. Inventarisatie pensioenregeling 3. Onderzoek werknemersvoorkeuren 4.   Stel randvoorwaarden aan de 5.   Stel scenario’s vast voor de toekomstige 
 pensioenregeling vast opbouw   Breng in kaart wie uw huidige Breng uw eigen pensioenregeling in kaart en  Onderzoek, eventueel samen met uw 

  pensioenuitvoerder is en welke mogelijkheden   inventariseer hoeveel pensioen kost, ook in pensioenuitvoerder, welke voorkeuren  Stel randvoorwaarden (financieel en niet- Maak keuzes ten aanzien van: 
   er zijn om als werkgever zelf uw relatie tot de kosten van overige   (groepen) werknemers binnen uw  financieel) vast voor de nieuwe ●  Welk type pensioenregeling u wilt en kan 

 pensioenuitvoerder te kiezen. Indien er een arbeidsvoorwaarden. onderneming hebben rondom beloningen.  pensioenregeling. Overleg met de (beoogde)  aanbieden aan uw werknemers, en wat voor 
verplichtstelling van toepassing is, zijn de   Betrek hierbij ook de mogelijkheden tot  pensioenuitvoerder of de uitgangspunten  keuzes u wilt maken over de premie-inleg. 

  mogelijkheden van de werkgever aanzienlijk afspraken over nabestaandenpensioen en uitvoerbaar zijn. ●  Hoe u en de pensioenuitvoerder omgaan 
 beperkter dan wanneer deze er niet is. arbeidsongeschiktheidspensioen met de reeds opgebouwde 

pensioenaanspraken van uw werknemers. 

1 2 3 4 6. Input sociale partners 
5  Overleg de scenario’s uit stap 5 met vakbonden 

 en/of andere werknemers- vertegenwoordigers 
en vraag om hun mening. 6 12. Implementatie regeling 

 Implementeer de regeling in de payroll, het 12 Besluitvormings- arbeidsvoorwaardenhandboek en in de HR- 7.  Doorrekenen scenario’s proces processen (zoals de arbeidsovereenkomsten 7   Laat de pensioenuitvoerder de scenario’s bij de en vacatureteksten). 
verschillende keuzes doorrekenen en laat de 11 

 effecten van de nieuwe regeling per 
8   leeftijdsgroep in kaart brengen. Het is belangrijk 

10 dat de transitie evenwichtig is. 9

11. Communicatie richting deelnemers  10. Onderhandelen met sociale partners en pensioenuitvoerder 9. Stel het voorkeursscenario vast 8. Keuze t.a.v. compensatie 

  Informeer deelnemers over de nieuwe  Onderhandel met de vakbonden en/of andere werknemers- vertegenwoordigers over het    Stel vast welk scenario uw voorkeur heeft. Voor sommige leeftijdsgroepen kan de transitie 
pensioenregeling, omgang met oude   voorkeursscenario. Leg al tijdens deze onderhandelingen de verkende routes voor aan de  Bespreek de uitvoerbaarheid van de nadelig uitpakken. Beslis in overleg met de 

 aanspraken en compensatie. Geef aan wat voor   beoogde pensioenuitvoerder. Indien de pensioenuitvoerder de regeling niet kan of wil afspraken binnen dit scenario alvast met de  pensioenuitvoerder of een deel van het reeds  
gevolgen dit heeft voor hen.   uitvoeren, zal eventueel moeten worden gewisseld van pensioenuitvoerder. Indien dit niet beoogde pensioenuitvoerder. Bepaal hierbij  opgebouwde vermogen kan worden gebruikt ter  

    mogelijk of gewenst is, kunt u de sociale partners attenderen op welke keuzes wel en niet welke afspraken doorgang kunnen krijgen compensatie van bepaalde leeftijdscohorten en Indien de nieuwe pensioenregeling niet op 
uitvoerbaar zijn. en kunnen worden voorgelegd aan de of u toekomstige premies wilt aanwenden voor  collectief niveau is vastgelegd, is ook  

sociale partners. pensioencompensatie.  instemming van de werknemers vereist. 
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2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Transitieplan, Implementatieplan, Start uitvoering, 
Inwerkingtreding wet uiterlijk 1-1-25 uiterlijk 1-7-25 uiterlijk 1-1-27 

Werkgevers/ 
sociale partners 

Vakbonden/OR 
Overleggen, onderhandelen en input leveren 

Inventariseren 
pensioen 
uitvoerder 

Onderzoek 
werknemers 

voorkeuren 

Regeling: 
premie/ambitie, 
vormgeving, 
beleids 
uitgangs 
punten 

Vaststellen en 
(laten) 
doorrekenen 
scenario s 

Keuze 
compensatie 

Keuze 
pensioen 
uitvoerder en 
regeling 

Deelnemers 
informeren/inst 
emming vragen 

Betrokkenheid en adviesaanvraag VO, hoorrecht verenigingen van gepensioneerden 

Pensioen-
uitvoerder Ondersteunen of 

onderzoek uitzetten 

Adviseren, 
overleggen en 
ondersteunen 

Doorrekenen 
scenario s, 
effecten in kaart 
brengen 

Doorrekenen, 
afstemmen en 
ondersteunen 

Overleg en 
opdracht 
aanvaarding 

Ondersteunen Implementatie 

 

Tijdslijn en samenwerking  met andere stakeholders 

De transitieperiode is een iteratief  proces.  
Werkgevers/sociale partners moeten vakbonden of  andere werknemersvertegenwoordigers gedurende het hele proces steeds betrekken bij 
keuzes t.a.v. de pensioenuitvoerder, de pensioenregeling, compensatie en de opgebouwde aanspraken en rechten. 
De (beoogde)  pensioenuitvoerder ondersteunt  de werkgever/sociale  partners bij  het  maken van de keuzes  en kan ook taken overnemen. De  
kennis en kunde van de pensioenuitvoerder is nodig om  tot  een adequate transitie te komen. 
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