
 

1. Wat gaat er veranderen voor mensen die nu een pensioen hebben of een pensioen 

opbouwen? 

 

Het gaat nu nog om plannen. Er verandert pas op zijn vroegst iets op 1 januari 2014, nadat 

de wet gewijzigd is. De precieze veranderingen kunnen bij ieder pensioenfonds verschillend 

zijn. Het is daarom belangrijk om de post of de website van uw pensioenfonds goed in de 

gaten te houden. 

 

Want wat mensen gaan merken is, dat de pensioenfondsen door de nieuwe regels 

gedwongen worden om duidelijk en eerlijk te communiceren over de mogelijkheid dat het 

pensioen hoger of lager uitvalt dan verwacht. Ze worden bijvoorbeeld geïnformeerd over de 

effecten van indexatiekortingen. Dat betekent niet dat de risico’s per se groter worden dan 

ze nu zijn, maar het betekent vooral dat mensen die pensioen opbouwen of ontvangen 

beter weten waar ze aan toe zijn. 

 

De strengere regels voor de berekening van de pensioenpremie kunnen in sommige 

gevallen als gevolg hebben dat er minder pensioen wordt opgebouwd. Een ander gevolg 

kan zijn dat als een pensioenfonds verwacht dat verlagen van het pensioen nodig is, het 

fonds daar meteen mee moet beginnen. Het fonds kan de verlaging van de pensioenen wel 

geleidelijker doorvoeren. Als het goed gaat, kunnen de pensioenen daardoor ook weer 

sneller worden verhoogd. 

 

 

2. Als de voorstellen wet worden, kunnen mensen dan kiezen welk contract ze willen hebben? 

 

De pensioenregeling wordt in de meeste gevallen in een cao afgesproken. De werkgevers- 

en werknemersorganisaties die de cao afspreken bepalen samen of ze de huidige regeling 

willen handhaven of omzetten in het nieuwe pensioencontract.  

 

3. Krijg ik als gepensioneerde in de toekomst sneller te maken met een verlaging van mijn 

pensioen? 

 

Als een pensioenfonds te weinig geld in kas heeft en onder de vereiste dekkingsgraad zit, is 

het soms nodig om de pensioenen te verlagen. Dat is ook nu al zo, maar pensioenfondsen 

mogen nu nog de hersteltermijn van 3 jaar afwachten met het doorvoeren van 

noodzakelijke verlaging van de pensioenen.  

 

Wat gaat veranderen is, dat aangekondigde verlaging van de pensioen in de toekomst niet 

meer mogen worden uitgesteld in de hoop op betere tijden. Als een pensioenfonds 

verwacht dat verlagen van het pensioen nodig is, moet het fonds daar meteen mee 

beginnen en de verlaging van de pensioenen gelijkmatig verdelen over de hersteltermijn 

van 3 jaar.  

Als wordt gekozen voor het nieuwe pensioencontract, dan kunnen verlagingen verdeeld 

worden over een periode van maximaal 10 jaar zodat ze nog geleidelijker doorwerken in 

het pensioen.  

 

4. Ik werk en bouw pensioen op, wat betekenen de voorstellen voor mij? 

 

U blijft pensioen opbouwen, maar u zult sneller merken als het goed of niet zo goed gaat 

met uw pensioenfonds. Het bedrag voor later wordt dan hoger of lager.  

 

Uw pensioenfonds is verplicht u daar goed over te informeren, zodat u niet alleen weet hoe 

hoog het pensioen is dat u kunt verwachten, maar ook weet welke risico’s aan uw pensioen 

kleven.  



 

5. Ik ben gepensioneerd en heb een pensioen, wat betekenen de voorstellen voor mij? 

 

U blijft pensioen ontvangen. Net als nu zult u merken als het goed of niet zo goed gaat met 

uw pensioenfonds. Dat kan betekenen dat uw pensioen minder wordt verhoogd 

(“geïndexeerd”) dan werd beoogd. Ook kan de indexatie geheel achterwege blijven.  

 

Als het echt tegenzit kan het noodzakelijk zijn het pensioen te verlagen. Als zo’n verlaging 

onvermijdelijk is, dan moet het fonds daar meteen mee beginnen en de verlaging van de 

pensioenen gelijkmatig verdelen over de hersteltermijn van 3 jaar.  

Als is gekozen voor het nieuwe pensioencontract, dan kan die korting geleidelijker – over 

een periode van maximaal 10 in plaats van 3 jaar - worden verwerkt.  

 

Uw pensioenfonds is verplicht u daar goed over te informeren, zodat u niet alleen weet hoe 

hoog het pensioen is dat u kunt verwachten, maar ook weet welke risico’s aan uw pensioen 

kleven.  

 


