M

Pensioenakkoord
LifeSight
Laatste update: 23-06-2021

Agenda
• Planning en Proces Pensioenakkoord
• Concept planning transitie prospects en klanten
• Zaken ter discussie
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Adviseur

Werkgever

Detailplanning (onder voorbehoud van definitieve wetgeving )
Keuze maken tussen gemengde of uniforme regeling en afstemming met
stakeholders.

Indien uniforme regeling:
Transitieplan opstellen en delen met LifeSight.
Klant adviseren over de meest passende pensioenregeling.
Samen met LifeSight overleggen over de mogelijkheden.
Uitwerking transitieplan (bij keuze voor uniforme regeling)
Deelnemercommunicatie in samenwerking met LS.
LS informeert werkgever en adviseur over het product uniforme en gemengde regeling
(Q2 2021) en is in gesprek met ze over de wensen en de mogelijkheden.

LifeSight

In de verkenningsfase voor de nieuwe regeling maakt LifeSight concept offerte berekeningen.
Per einddatum contract of eerder besluit van werkgever verstrekt LifeSight defintieve offerte.
De werkgever verlengen obv de oude regeling met een bepaling dat regeling ‘pensioenakkoord proof’ wordt gemaakt tijdens de
contractperiode, uiterlijk per 1-1-2027.

Generiek
implementatieplan en
communicatieplan
gereed
(voor alle uniforme
regelingen).

Q2-2022
4

Implementeren van nieuwe regelingen (uniform of gemengd).

Ontvangen transitieplannen voor uniforme regelingen indienen bij DNB en
plaatsten op MijnLifeSight.

01-01-2023
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01-01-2025

01-07-2025

01-01-2027

Concept aanpak transitie voor prospects en klanten
Groep

Input van de
markt
Q1-Q2 2021

(Potentiele) klanten
Regeling op basis van oud
regime
Potentiele klanten

Informatie vanuit
LifeSight
Q2 2021

Ontwerp / verkenning
Vanaf Q2 2022 – 2025

Implementatie
2023-2026

De werkgever verlengen / afsluiten obv de oude regeling met een bepaling dat regeling ‘pensioenakkoord proof’ wordt gemaakt t ijdens de contractperiode,
uiterlijk per 1-1-2027.
In gespek met
adviseurs om
concept beleid te
toetsen.
(Deze meeting)

Adviseurs
informeren over
beleid en productmogelijkheden

Op basis van RFI / RFP levert
LifeSight gerichte informatie.

Bestaande klanten
Adviseur in de lead bij
ontwerp / verkenningsfase

In gespek met
adviseurs en
werkgevers om
concept beleid te
toetsen.
(Deze meeting)

Werkgevers +
adviseurs
informeren over
beleiden productmogelijkheden

• In overleg met adviseur en
werkgever over de wensen en
de mogelijkheden.
• LS maakt concept offerte
berekeningen op verzoek.
• LS maakt
compensatieberekening op
verzoek

Bestaande klanten
Adviseur ziet voorstel
LifeSight als startpunt
ontwerp / verkenningsfase

In gespek met
adviseurs en
werkgevers om
concept beleid te
toetsen.
(Deze meeting)

Werkgevers +
adviseurs
informeren over
beleid en productmogelijkheden
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Offerte
Vanaf Q2 2022
– 2024
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Berekening flat rate als equivalent
van huidige staffel:
- Budget neutraal
- Profijt neutraal
Aanvullend: Offerte uniforme incl.
compensatieberekening

Offerte uniform

Conform generiek implementatie- en
communicatieplan wat gereed is voor 1-1-2023

Offerte
gemengd

• Premiedeel wordt niet aangepast voor bestaande
deelnemer overige elementen conform nieuwe
wetgeving.
• Voor nieuwe deelnemers nieuwe regeling
inclusief vlakke premie

Offerte uniform

Conform generiek implementatie- en
communicatieplan wat gereed is voor 1-1-2023

Offerte
gemengd

• Premiedeel wordt niet aangepast voor bestaande
deelnemer overige elementen conform nieuwe
wetgeving.
• Voor nieuwe deelnemers nieuwe regeling
inclusief vlakke premie

Offerte uniform

Conform generiek implementatie- en
communicatieplan wat gereed is voor 1-1-2023

Offerte
gemengd

• Premiedeel wordt niet aangepast voor bestaande
deelnemer overige elementen conform nieuwe
wetgeving.
• Voor nieuwe deelnemers nieuwe regeling
inclusief vlakke premie.

Zaken ter discussie
Onderwerp

Wat is er aan de hand?

Actie

Transitie naar uniforme
regeling

•
•

Via consultatie wordt dit aangekaart. Visie van LifeSight is dat de
tijdslijnen niet passend zijn voor PPI klanten en dat tevens alleen een
generieke implementatie- en communicatieplan aanpak werkbaar is.

•
•

Gestelde tijdslijnen voor PPI’s niet passend of nodig
Hoofdlijnennotitie uitwerking pensioen akkoord geeft ook aan dat tijdslijnen voor PPI’s en verzekeraars nog
bepaald moeten worden.
Wil DNB echt van alle aangesloten werkgevers bij een PPI het transitieplan ontvangen en beoordelen?
Omdat implementatie van het nieuwe stelsel voor PPI’s en verzekeraars het niveau van individuele
regelingen zal ontstijgen, is de periode tussen opstellen van het transitieplan en het transitiemoment zoals
van toepassing voor pensioenfondsen niet nodig. PPI’s en verzekeraars zullen immers generieke
implementatieplannen opstellen, zonder daarvoor de op te stellen transitieplannen af te hoeven wachten.
De verplichting tot het opstellen van transitieplannen voor 1 januari 2025 lijkt ons daarom geen doel te
dienen.

PVI tarieven

Blijven de huidige PVI tarieven van toepassing en komt er een aanpassing voor de uniforme staffel uit het
conseltatiedocument

Nagevraagd bij onze risicoverzekeraar.

Vrijwillige uitloop
Partnerpensioen bij
einde deelneming

LifeSight weet nog niet het product er precies uit gaat zien. Het idee is als volgt.
• Standaard staat de dekking niet aan.
• Met een alert en via de stopbrief wordt de deelnemer geinformeerd over de mogelijkheid.
• Via MijnLifeSight kan de deelnemer de verzekering afsluiten en uitzetten.
• De premie wordt maandelijks ontrokken aan het kapitaal. De verzekering stopt zodra de laatste premie niet
meer uit het kapitaal kan worden betaald.
• Of er een werkgever specifieke premie of een doorsnee premie voor alle klanten voor deze verzekering is
nog niet duidelijk

Product ontwikkelen met onze risicoverzekeraar

Uniforme partnerbegrip

Nagaan of er partners zijn van deelnemers die vallen buiten de nieuwe uniforme partnerdefinitie. Hun PP
dekking moet dan in stand blijven – eerbiedigende werking.

Nagaan of er verschil is tussen huidig partnerbegrip en nieuwe
uniforme begrip.

Vrijwilijg extra
Partnerpensioen

Als de werkgever een PP verzekerd < 50% biedt LS dan een vrijwillige verzekering om de dekking aan te vullen
tot 50%? Dit hangt af of onze risicoverzekeraar dit product wil gaan aanbieden. Indien ze dit gaan doen heeft
LS de intentie om dit in de loop van 2022 aan te bieden.

Nagevraagd bij onze risicoverzekeraar.

Eventoets vervalt

Betekent dit dat bij overlijden het volledige kapitaal kan worden aangewend voor partner en wezenpensioen
ook als dit betekent dat het PP hoger wordt dan 50%.

Uitzoeken bij belastingdienst

Compensatieregeling
bij een uniforme
regeling

•
•
•

•
•

6

Is compensatie geboortejaar of leeftijdsafhankelijk?
Compensatie in pensioen: in de vorm van een staffel? Of een vast percentage?
Telt compensatiepremie wel of niet mee voor het bepalen van de maximale fiscale bijspaarruimte?
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Nog verder uitzoeken
Vragen bij belastingdienst

Zaken ter discussie
Onderwerp

Wat is er aan de hand?

Actie

Premie
nabestaandenpensioen

Op basis van het wetsvoorsel zou de premie voor deze verzekeringen een leeftijdsonafhankelijke premie
moeten zijn. Nu hanteert onze risicoverzekeraar een leeftijdsafhankelijke premie. Dit is gebruikelijk in de markt.

Via consultatie wordt dit aangekaart.

Uitgangspunten voor
Compensatieberekening

Bruto profijtmethode
- Is het uitgangspunt dat de volledige achteruitgang in CW van de inleg dient te worden gecompenseerd in 10
jaar?
- Wat is de rekenrente voor contact maken in de bruto profijtmethode. Projectierendement lijkt ons het meest
voor de hand liggend

•
•

Nog verder uitzoeken
Bespreken met adviseurs

Communicatie van
pensioenuitkomsten in
Uniforme regeling

Dient in de individuele communicatie naar deelnemers de compensatie (indien in pensioen) te worden
meegenomen in de projecties van verwacht pensioen?

•
•

Nog verder uitzoeken
Bespreken met adviseurs
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Overige aandachtspunten
Onderwerp

Wat doet LifeSight?

Pensioencommunicatie:
Informatie LS moet aanzetten tot actie en keuzebegeleiding (webomgeving) – artt. 48 en
48a PW

LifeSight beschikt over een uitgebreid communicatiepakket en
tooling en voldoet daarmee aan de eisen.

Pensioencommunicatie:
Verplicht gebruik format UPO en Pensioen 1-2-3 komt te vervallen.

LifeSight zal het UPO blijven uitsturen. Het pensioen 1-2-3 wordt
nauwelijks gelezen. Wij overwegen dit te laten vervallen. Onze
communicatie biedt deelnemers voldoende mogelijkheden om op
de regeling op diverse niveaus te verkennen.

Beleggingsbeleid
Betekent een regeling met een leeftijdsonafhankelijke premie ook dat de
beleggingstrategie moet worden aangepast?

LifeSight heeft in onderzoek wat de impact de Slimme Standaard
en Slim Laten Beleggen (de lifecycle beleggingmixen). Dit valt
samen met onderzoek naar eventuele andere aanpassingen.
Rond de zomer is hier meer duidelijkheid over.

Beleggen o.b.v. risicohouding/risicopreferentie – artt. 52a en 52b PW
Pensioenuitvoerders bepalen hun beleggingsbeleid o.b.v. de risicohouding per
leeftijdscohort. De risicohouding wordt bepaald door periodiek de risicopreferentie per
leeftijdscohort uit te vragen. Dit onderzoek moet minimaal 1 x per 5 jaar plaatsvinden.

LifeSight voerde dit periodieke onderzoek al uit voor ons model van
onze slimme standaard lifecycles.

Vaste of variabele uitkering – artikel 63b lid 4 PW
Een (gewezen) deelnemer kan zelf kiezen of hij een vaste of variabele pensioenuitkering
wil ontvangen. Maakt hij geen keuze? De wettelijke default is dan – net als nu - de vaste
uitkering, tenzij sociale partners (dit zijn werkgever en werknemers, niet LS) ervoor
hebben gekozen dat de variabele uitkering binnen de pensioenregeling de default is.
Deze keuze zal dan moeten worden opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst.

LifeSight is bezig met de ontwikkeling van variabele uitkering en
heft de ambitie om deze in de eerste helft van 2022 te lanceren.
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Bijlagen

Transitie naar uniforme regeling
Op basis van de huidige voorstel, wijziging verwacht voor PPI’s en verzekeraars
Transitieplan door werkgever
•De manier waarop wordt omgegaan met opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten
•De effecten van de wijziging van de pensioenovereenkomst en de wijze waarop wordt omgegaan met opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten voor
deelnemers, gewezen deelnemers, gewezen partners en pensioengerechtigden berekend per leeftijdscohort en op de wijze zoals vastgelegd in artikel 150e PW
•Wanneer van toepassing, de gemaakte afspraken over compensatie
•Een financieringsplan m.b.t. de compensatie als afspraken zijn gemaakt over compensatie in de vorm van het toekennen van extra pensioenaanspraken aan
deelnemers, waarbij inzichtelijk wordt gemaakt in welke mate elke bron ingezet zal worden.
•LS informeert werkgever en adviseur over het product uniforme en gemengde regeling en is in gesprek met ze over de wensen en de mogelijkheden.
•In de verkenningsfase voor de nieuwe regeling maakt LifeSight concept offerte berekeningen.
•LifeSight dient transitieplan uiterlijk 2 weken na 1-1-2025 voor te leggen aan DNB

Generiek implementatieplan door LifeSight – voor de productvorm uniforme regeling
•De technische uitvoerbaarheid van de pensioenovereenkomst
•De kosten die verband houden met de uitvoering van de pensioenovereenkomst
•De risico’s die verband houden met de uitvoering van de pensioenovereenkomst
•De risicobeheersmaatregelen die worden getroffen in verband met de uitvoering van de pensioenovereenkomst
•De manier waarop zal worden omgegaan met opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten
•De manier waarop uitvoering zal worden gegeven aan de pensioenovereenkomst met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de
gelijke behandelingswetgeving
•Gereed voor 1 januari 2023

Generiek communicatieplan door LifeSight – voor de productvorm uniforme regeling
•Een vergelijking tussen het verwachte pensioen in de oude en nieuwe regeling
•Uitleg van de compensatieregeling
•Gereed voor 1 januari 2023
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Hoe ziet de gemengde regeling er uit: Ouderdomspensioen
Opbouw
pensioenkapitaal (OP +
PP bij overlijden na
pensioendatum)

Pensioenregeling bestaande deelnemers

Pensioenregeling nieuwe deelnemers

Bruto (1 fiscaal maximale staffel in NL):
15 – 19: 19,0%
20 – 24: 19,8%
25 – 29: 21,0%
30 – 34: 22,6%
35 – 39: 24,4%
40 – 44: 26,4%
45 – 49: 28,6%
50 – 54: 31,0%
55 – 59: 33,8%
60 – 64: 37,0%
65 en ouder: 40,0%
De huidige staffel dient – na overgang naar gemengde
regeling, uiterlijk op 31-12-2025 - te passen binnen deze
nieuwe fiscaal maximale staffel!

Bruto: Maximaal 30% van de Pensioengrondslag

Voorwaarde 1: Werkgever had op 31-12-2021 een
pensioenovereenkomst met stijgende premiestaffel
Voorwaarde 2: De deelname van een deelnemer aan die
pensioenregeling is al gestart voordat de werkgever voor nieuwe
deelnemers een pensioenregeling heeft geintroduceerd met een
gelijke premie, maar uiterlijk op 31-12-2025

Vervroegen OP
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Netto: Maximaal 30% van de Pensioengrondslag netto,
vermenigvuldigd met de nettofactor bedoeld in artikel 5.16,
vierde lid van de Wet IB 2001
Tot maximaal 10 jaar voor AOW leeftijd (gewezen) deelnemer
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Netto: Maximaal 30% van de Pensioengrondslag netto,
vermenigvuldigd met de nettofactor bedoeld in artikel 5.16, vierde lid
van de Wet IB 2001
Tot maximaal 10 jaar voor AOW leeftijd (gewezen) deelnemer

Hoe ziet de gemengde regeling er uit: Partner- en wezenpensioen
Pensioenregeling bestaande deelnemers
Partnerpensioen – overlijden voor
pensioendatum
Verplichte uitloop Partnerpensioen
bij einde deelneming

Partnerpensioen – overlijden na
pensioendatum
Wezenpensioen

Anw-hiaatpensioen
Minimale franchise
Partnerdefinitie voor alle
pensioenregelingen

Eventtoets
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Pensioenregeling nieuwe deelnemers

Bruto: Maximaal 50% pensioengevend salaris
Netto: Maximaal 50% Pensioengrondslag netto, vermenigvuldigd met de
nettofactor
PP blijft - ongewijzigd in hoogte -verzekerd:
a.
Tijdens WW direct aansluitend aan deelnemerschap; of
b.
Gedurende tenminste 3 maanden direct aansluitend aan
deelnemerschap. Verzekering eindigt bij nieuw dienstverband of
ingang OP
Na deze perioden heeft gewezen deelnemer het recht pensioenkapitaal
OP te gebruiken voor voorzetten risicodekking PP. Voortzetting mag tot
maximaal 3 jaar na einde deelneming.
Standaard bij LS: geen voortzetting, deelnemer moet actief kiezen.
Maximaal 70% ouderdomspensioen

Idem

Bruto: Maximaal 20% pensioengevend salaris
Netto: Maximaal 20% Pensioengrondslag netto, vermenigvuldigd met de
nettofactor
Maximaal 40% voor volle wezen
Uitkering tot 25 jaar
Blijft mogelijk, maar zonder brutering premiecompensatie. Dus lager
bedrag verzekerd.
Bruto: EUR 14.167 (jaarlijks geindexeerd)

Idem

Uniform voor heel Nederland
Overgangsrecht: was je partner volgends de oude pensioenregeling?
Dan blijft er altijd partnerpensioen verzekerd voor je in de nieuwe
regeling.
De eventtoets vervalt (voor OP en PP, WZP)

idem
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idem

idem

Idem
Idem

Idem

Hoe ziet de uniforme regeling er uit: Ouderdomspensioen
Pensioenregeling voor alle deelnemers
Compensatieplicht?

Ja
Voorwaarde: de pensioenregeling ‘oude stijl’ bestond al op 31-12-2021

Transitieplan verplicht?

Ja, op te stellen door werkgever (op basis van huidige wetsvoorstel)

Implementatie- en communicatieplan verplicht

Ja, een generiek plan voor de productvorm uniforme regeling, op te stellen door LifeSight.

Wanneer compensatie plaatsvindt binnen
pensioenregeling

Alleen voor actieve deelnemers. Voor compensatie aan deze groep wordt – tot 2036 – extra fiscale
ruimte vrijgemaakt. Het normale beschikbare premiepercentage wordt daarom tot dat jaar verhoogd
van maximaal 30% naar maximaal 33%. Dit ‘extra budget’ wordt verdeeld over de leeftijdscohorten die
recht hebben op compensatie. Het budget kan voor de ene cohort hoger zijn dan voor de andere. De
hoogte van de compensatie per cohort wordt berekend volgens de ‘bruto profijt’ methode.
Wat voor LifeSight nog niet duidelijk is of de compensatie geboortejaar of leeftijdsafhankelijk
is. Dit gaan wij nog na.
Bruto: Maximaal 30% van de Pensioengrondslag

Opbouw pensioenkapitaal (OP + PP bij overlijden na
pensioendatum)

Netto: Maximaal 30% van de Pensioengrondslag netto, vermenigvuldigd met de nettofactor.

13

© LifeSight | Willis Towers Watson

Hoe ziet de uniforme regeling er uit: Partner- en wezenpensioen
Pensioenregeling voor alle deelnemers
Partnerpensioen – overlijden voor pensioendatum

Bruto: Maximaal 50% pensioengevend salaris
Netto: Maximaal 50% Pensioengrondslag netto, vermenigvuldigd met de nettofactor

Verplichte uitloop Partnerpensioen bij einde
deelneming

PP blijft - ongewijzigd in hoogte -verzekerd:
a.
Tijdens WW direct aansluitend aan deelnemerschap; of
b.
Gedurende tenminste 3 maanden direct aansluitend aan deelnemerschap. Verzekering eindigt
bij nieuw dienstverband of ingang OP
Na deze perioden heeft gewezen deelnemer het recht pensioenkapitaal OP te gebruiken voor
voorzetten risicodekking PP. Voortzetting mag tot maximaal 3 jaar na einde deelneming.
Standaard bij LS: geen voortzetting, deelnemer moet actief kiezen
Maximaal 70% ouderdomspensioen

Partnerpensioen – overlijden na pensioendatum
Wezenpensioen

Anw-hiaatpensioen
Minimale franchise

Bruto: Maximaal 20% pensioengevend salaris
Netto: Maximaal 20% Pensioengrondslag netto, vermenigvuldigd met de nettofactor
Maximaal 40% voor volle wezen
Uitkering tot 25 jaar
Blijft mogelijk, maar zonder brutering premiecompensatie. Dus lager bedrag verzekerd.
Bruto: EUR 14.167 (jaarlijks geindexeerd)

Partnerdefinitie voor alle pensioenregelingen

Uniform voor heel Nederland
Overgangsrecht: was je partner volgends de oude pensioenregeling? Dan blijft er altijd
partnerpensioen verzekerd voor je in de nieuwe regeling.

Eventtoets

De eventtoets vervalt (voor OP en PP, WZP)
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