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Wie zijn erbij betrokken?

Bestuur
Pensioenfonds KPN

Sociale partners KPN
Werkgever
Vakbonden

Regiegroep
nieuwe pensioenstelsel

Stelt beleid vast en 
geeft uitvoering aan 

pensioenregeling

Gaan over 
arbeidsvoorwaarde 

pensioen

Verantwoordings-
orgaan

Adviesrecht

Vertegenwoordigers  werkgever, 
werknemers, bestuur 
Pensioenfonds KPN

Maakt berekeningen
Doet voorstellen
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Waarom een nieuw pensioenstelsel?

Pensioen is in Nederland goed 

geregeld

Toch is er een aantal 

problemen:

Jongeren betalen op dit 
moment teveel voor het 

pensioen dat ze later ontvangen

Levensverwachting is hoger, 
pensioenfondsen moeten 
langer pensioen uitkeren

Als het financieel goed gaat, 
gaan de pensioenen toch niet 

altijd omhoog
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Uitslag poll uitnodiging

Ik weet wat er met het nieuwe 
pensioenstelsel op mij af gaat komen.

3%

69%

28%

Ja Nee Zo'n beetje, maar ik wil meer weten
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Uitslag poll uitnodiging

Het is belangrijk dat het pensioenstelsel 
aangepast wordt aan deze tijd.

35%

10%

55%

Eens Oneens Ik weet het niet



Nu: pensioenaanspraak

Straks: pensioenkapitaal
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Wat gaat er veranderen?

Pensioenkapitaal gaat 

meebewegen met de economie

Max. 10% van je pensioen in

één keer op pensioendatum

Partnerpensioen wordt overal 

op dezelfde manier geregeld

1 2

3 4
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Van pensioenaanspraak naar kapitaal

Je bouwt over je salaris een bepaald 

percentage pensioen op. Dat bedrag 

ontvang je op je pensioendatum.

1

Met het kapitaal wat je hebt 

opgebouwd, berekent het 

pensioenfonds op jouw 

pensioendatum je “pensioenuitkering”.

nu straks
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Meebewegen met economie

Gaat het goed? Dan gaat je pensioenkapitaal omhoog. 

Maar andersom kan ook.

Hoe jonger je bent des te meer risico wij (kunnen) nemen. 

En des te meer je pensioenkapitaal kan schommelen.

2
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Maximaal 10% in één keer

Lumpsum bedrag.

Bijvoorbeeld voor het extra aflossen van je hypotheek. 

Of voor een wereldreis…

3
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Partnerpensioen overal gelijk

Overlijd je vóór pensioendatum? Dan krijgt je partner 

maximaal 50% van je salaris.

Overlijd je na pensioendatum? Dan hangt de hoogte van het 

partnerpensioen af van het aantal jaren dat je pensioen hebt 

opgebouwd bij het Pensioenfonds.
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Wet gaat in op 1 januari 2023, maar: nu al aan de slag! 
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Waar staan we nu?

Fase 1

Oriëntatie- en 

verkenningsfase

1-9-2020 / 1-1-2023

Fase 2

3

Besluitvormingsfase

1-1-2023 / 1-1-2024

Fase 3

Implementatiefase

1-1-2024 / 1-1-2027


