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Pensioen in Nederland 

Nederlands pensioenstelsel heeft 3 pijlers 

 
 
 

Alleenstaand  
€ 13.734,- 

 
Gehuwd  

per partner  
€ 9.414,- 

 

AOW 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cosun 
pensioen 

 
 

Zelf sparen 

Pensioen in Nederland 

II III 

3 

I 



Waarom nieuwe pensioenregeling? (1) 

• Regeling was niet langer houdbaar 
– Kosten liepen steeds verder op: tot voor werkgever onaanvaardbare 

niveaus 

• We leven gemiddeld steeds langer 
– Moeten dus langer pensioen uitkeren 

 
Gemiddelde levensverwachting in jaren op 
leeftijd 65 
                       1970    2012       2050 
 Mannen:       13,8      22,1        24,4 
 Vrouwen:     16,3      24,3        25,6 
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Waarom nieuwe pensioenregeling? (2) 

• Historisch lage rente 
– Hoe lager de rente, hoe meer kapitaal nu nodig 

    om pensioenen in toekomst te kunnen uitkeren 

– Voorbeeld:  

     Uitkering ouderdomspensioen van € 100 over 20 jaar: 
• Op basis van 4% rente is nu € 47,46 nodig in de pensioenpot 

• Op basis van 2% rente is nu € 68,64 nodig in de pensioenpot  

• Meerdere regelingen met veel verschillen binnen Cosun 
maakten uitvoering complex en duur 

• Belastingregels voor pensioenopbouw zijn aangepast 
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Wat is het voor een regeling? 

• Middelloonregeling 
– Je bouwt pensioen op over het gemiddeld 

     verdiende  salaris tijdens je loopbaan 
 

• Franchise: € 13.802 
– Hierover bouw je geen pensioen op omdat je AOW gaat ontvangen 

• Opbouwpercentage 
– Percentage van de pensioengrondslag dat je jaarlijks aan pensioen 

opbouwt 

– In 2014: 2,15% (fiscaal maximum) 

– In 2015 lager door aanpassing belastingregels 

• Standaard pensioenleeftijd 67 jaar 
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Pensioensalaris 

• Jaarinkomen voorgaand kalenderjaar, inclusief 
– Eventuele salarisgaranties 

– Vakantietoeslag 

– Eindejaarsuitkering 

– Toeslag voor het werken in ploegen 

– Afbouwregeling ploegentoeslag 

– Toeslag voor werk onder zeer bezwaarlijke 

      omstandigheden 

– Vaste toeslag 
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• Pensioengevend salaris:  € 50.000 

• Af: franchise:  € 13.802 – 

• Pensioengrondslag: € 36.198 

 

Jaap bouwt op in 2014 

• 2,15% x € 36.198:  €       778 

 

Jaap haalt 40 dienstjaren 

• 40 x € 778:   € 31.120 = Jaarlijks Cosun pensioen 

• AOW:   €   9.414 + 

• Totaal pensioeninkomen: € 40.534 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Voorbeeld van Jaap 
            - Gehuwd 
            - Jaarsalaris € 50.000 
  

Hoe werkt de pensioenopbouw? 
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Wat voor soorten pensioen zijn er? 

• Ouderdomspensioen 
– Levenslang pensioen vanaf 67 (of eerder of later) 

• Partnerpensioen 
– Uitkering voor je partner na jouw overlijden 

– 70% van ouderdomspensioen 

• Tijdelijk partnerpensioen 
– Uitkering voor je partner na jouw overlijden als je nog in dienst was 

– 30% van ouderdomspensioen 

– Uitgekeerd tot partner 67 wordt of (indien eerder) AOW ontvangt 

• Wezenpensioen 
– Uitkering voor minderjarige kinderen: 14% van ouderdomspensioen 

• Arbeidsongeschiktheidspensioen 
– Uitkering indien je inkomen boven WIA grens van € 50.583 ligt 
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Wanneer met pensioen? 

• Op AOW-leeftijd (= CAO-afspraak) 

 

• Maar je kunt nog steeds eerder gaan 

– Je kunt zelfs al vanaf je 55ste met pensioen 

– Hoe eerder je gaat, hoe lager je pensioenuitkering 

 

• Aantrekkelijke nieuwe keuzemogelijkheid: deeltijdpensioen (later meer 
hierover)  
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Standaard pensioendatum verhoogd  
naar 67 jaar 

 

• Tot en met 31-12-2013 pensioen opgebouwd o.b.v. ingangsleeftijd 65 

• Vanaf 1-1-2014 wordt pensioen opgebouwd o.b.v. ingangsleeftijd 67  

• Krijg ik nu een deel vanaf mijn 65e en een deel vanaf mijn 67e ? 
• NEE! 

 

• We rekenen je tot 31-12-2013 opgebouwde pensioen tot leeftijd 65 om naar 
leeftijd 67 

• Dit leidt tot een hoger pensioen (ca. 13% tot 14%)  want het gaat 2 jaar later in 

 

• Bij Uniform Pensioen Overzicht (UPO) is brief met persoonlijke bedragen gevoegd 
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Omzetting OP65 naar OP67 

Per 31 december 2013 opgebouwd ouderdomspensioen 

met pensioeningangsleeftijd 65 jaar  

€ 1.000,- 

65 67 

Ouderdomspensioen vanaf 65 jaar 

Opbouw ouderdomspensioen vanaf 2014 

65 67 

Omgezet ouderdomspensioen met 

pensioeningangsleeftijd  

67 jaar  

€ 1.130,- 

Opbouw ouderdomspensioen vanaf 2014 

Voor omzetting: 

Na omzetting: 

Levenseind 

Levenseind 
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Wat gebeurt er met mijn Tijdelijk 
OuderdomsPensioen (TOP)? 

Opbouw ouderdomspensioen vanaf 2014 

62 67 65 

Omgezet ouderdomspensioen met 

pensioeningangsleeftijd 67 jaar 

Levenseind 

Omgezet TOP 

TOP vóór  
Omzetting 

 



De pensioenpremie 

• Jaarlijks 28% van pensioengevende loonsom 

 

– Werkgever betaalt 25% 
 

– Werknemer betaalt 3% 
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Indexatie-ambitie 

Oorspronkelijke indexatie-ambitie was 
100% van loonindex voor actieve deelnemers 

100% van prijsindex voor gepensioneerden en slapers 

 
Analyses gaven aan dat dit niet meer haalbaar was 

Dekkingsgraad was gedaald door hogere levensverwachting, lagere 
beleggingsrendementen, zeer lage rekenrente en verleende premiekortingen en 
indexaties 
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Discussie over evenwichtigheid 

• Het ging daarbij vooral om: 
– verlaagde ambitie voor toeslagverlening pensioengerechtigden 

– nog wel indexatie-garantie voor actieve deelnemers gedurende aantal jaren 

– geen bijstortingsverplichting werkgever meer bij tekorten 

 

• Deelnemersraad riep hulp onafhankelijke deskundige in 
– Prof. Dr. Erik Lutjens, hoogleraar Pensioenrecht 

– Zijn oordeel was dat regeling wel evenwichtig is omdat geen  

 bepaalde belangengroepering onevenredig zwaar is getroffen 

 

• Slotsom: positief advies van deelnemersraad  

 met aanbeveling om bij inhaalindexatie extra naar positie gepensioneerden te kijken 
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Keuzemogelijkheden (1)  

• Vervroegen van pensioendatum 
– Kan vanaf 55ste jaar 

– Hoe eerder met pensioen hoe lager de uitkering 

 

• Uitstel van pensioendatum 
– Kan tot maximaal 5 jaar na AOW-datum 

– Hoe later met pensioen hoe hoger de uitkering 

 

• Herschikking pensioenaanspraken 
– Inruilen van (deel van) partnerpensioen voor hoger ouderdomspensioen 

• Toestemming partner vereist 

– Andersom inruilen deel van ouderdomspensioen voor hoger partnerpensioen 
• Partnerpensioen mag maximaal 70% van ouderdomspensioen zijn 
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Keuzemogelijkheden (2)  

 

• Variabiliseren 
– Kiezen voor variatie in hoogte van uitkering 

 

 

 

• Deeltijdpensioen 
– Deels pensioen ontvangen en tevens in deeltijd nog doorwerken 
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Pensioenopbouw tot 67 
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€ 350 

€ 350 

€ 350 

€ 350 

€ 350 

62 63 64 67 66 65 Leeftijd: 

€ 12.250 

€ 12.950 

€ 14.000 



Vervroegd uittreden 

Minder deelnemersjaren leidt tot lagere pensioenopbouw 
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€ 350 

€ 350 

€ 350 

€ 350 

€ 350 

62 63 64 67 66 65 Leeftijd: 

€ 12.250 

€ 12.950 

€ 14.000 

uittreden 

€ 12.950 



Vervroegen – pensioendatum van 67 naar 64 

Vervroeging leidt tot korting wegens ‘uitsmeren’ van pensioen over langere periode 

 

Geen AOW tot 67 jaar 

 

Belastingdruk 17,9 % hoger in vergelijking tot pensioneren op 67 jaar 

 

 

21 

62 63 64 67 66 65 Leeftijd: 

€ 12.250 

uittreden 

€ 12.950 € 10.750 



Variabiliseren pensioenaanspraken  

• Hoog-laag constructie 
– Eerst een hoger pensioen, daarna levenslang lager pensioen 

 

• Voorbeeld: 

Hoger Cosun 
pensioen 

Lager Cosun pensioen 

64 jaar                ingang AOW                                                                                     levenseind 
                            (67 jaar) 

AOW 

22 



Deeltijdpensioen 

100% 
werk 

20% werk 

80% werk 

20%  
pensioen 

50% werk 

50%  
pensioen 

100%  
pensioen 80%  

pensioen 

60 jaar                                                                                                                67 jaar 
• Geleidelijk afbouwen van fulltime werken naar fulltime pensioen 
• Deeltijdpercentage moet minimaal 20% zijn 
• Verder oplopend in stappen van minimaal 10%-punt 
• Deeltijdpercentage van 80% is maximum, daarna volledig pensioen 
• Levenslange pensioenuitkering wordt lager  
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Eigen verantwoordelijkheid 

• Cosun biedt goede pensioenregeling en informeert je hierover 

• Zelf ben je eerst verantwoordelijke voor je pensioen 

• Bekijk je jaarlijkse UPO goed 

• Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl 
– Overzicht van al je pensioenaanspraken en je AOW 

– Inloggen via DigiD 

• Kijk tijdig of je pensioenplaatje aan je verwachtingen voldoet 
– Je kunt er eventueel nog iets aan doen: 

• Langer doorwerken 

• Zelf extra sparen 

• Inzetten van ander vermogen: eigen huis, erfenis 
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http://www.mijnpensioenoverzicht.nl/


Vragen? 
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