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Dit artikel wordt u aangeboden door Salaris Rendement 

Salaris Rendement is hét nieuws- en adviesmagazine voor professionals die verantwoordelijk zijn 

voor de loon- en personeelsadministratie. Als lezer van Salaris Rendement bent u altijd op de 

hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van loonheffingen, sociale verzekeringen, 

arbeidsrecht en loonadministratie. Zo behaalt uw onderneming het hoogste rendement. 

Salaris Rendement biedt u: 

 praktische artikelen over nieuwe wet- en regelgeving, vol tips voor de praktijk;

 al het relevante nieuws voor u als salarisprofessional;

 verdieping en jurisprudentie over actuele onderwerpen;

 antwoorden op veelgestelde vragen;

 handige stappenplannen;

 gedegen vergelijkend warenonderzoek onder leveranciers en dienstverleners;

 wekelijkse e-mailservice met het allerlaatste nieuws op het gebied van salarisadministratie;

 een aanvulling op de inhoud van elke uitgave met praktische, online tools.

Kijk voor meer informatie of een proefabonnement op www.rendement.nl/salarisblad 

Niets uit deze uitgave mag, noch geheel, noch gedeeltelijk, worden overgenomen en/of vermenigvuldigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 
Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaarden auteur(s), redacteur(en) en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en 
onvolkomenheden, noch voor de gevolgen hiervan. 

© 2020 Rendement Uitgeverij. Alle rechten voorbehouden. 

http://www.rendement.nl/salarisblad


29SALARIS RENDEMENT 4-2020

Overeenkomst 
met karakter
De inhoud van de pensioenovereenkomst kan per organi-
satie verschillen. Toch mag u niet helemaal zelf bepalen 
wat u er wel en niet in zet. Er zijn namelijk wettelijke 
bepalingen vastgelegd in het arbeidsrecht en de Pensioen-
wet. Zo moet uw organisatie met de werknemer expliciet 
afspreken wat het karakter van de pensioenovereenkomst 
is. Met andere woorden: welke variant het is. 

Er zijn drie varianten mogelijk voor een pensioenovereen-
komst. Ook wel pensioenkarakters genoemd, namelijk: 

 ▪ uitkeringsovereenkomst;
 ▪ kapitaalovereenkomst; 
 ▪ premieovereenkomst.

Bij een uitkeringsovereenkomst spreken werkgever en 
werknemer een toekomstige pensioenuitkering af. De 
rente-, langleven- en beleggingsrisico’s liggen dan bij de 
pensioenuitvoerder of werkgever. Het tegenovergestelde 
geldt bij een premieovereenkomst. Dan liggen al deze risi-
co’s bij de deelnemer. Bij een kapitaalovereenkomst komt 
het beleggingsrisico tijdens de looptijd voor rekening van 
de pensioenuitvoerder of werkgever.

Uitkeringsovereenkomst
De meestgebruikte uitkeringsovereenkomst is een mid-
delloonregeling. In dat geval bouwt de werknemer over 
het gemiddelde salaris tijdens de loopbaan een gegaran-
deerd pensioen op. Op het moment van uitkeren kan een 
pensioenfonds het pensioen korten (in uiterste nood). 
Een pensioenverzekeraar kan dit niet. Een andere vorm is 
de eindloonregeling, waarbij de berekening niet wordt ge-
baseerd op het gemiddelde salaris maar op het eindloon. 
Deze zijn zeldzaam geworden, omdat ze (te) duur zijn.

Premieovereenkomst
Een alternatief voor een middelloonregeling is de premie-
overeenkomst. Het pensioen wordt dan hoger naarmate 

PENSIOEN PENSIOENOVEREENKOMST

▶▶▶

Dit derde deel van een serie artikelen over pensioen 
gaat over de drie pensioenkarakters en de mate waarin 
de premie-inleg van invloed is op de hoogte van de 
pensioenuitkering.

Meer controle op RI&E
Het aantal arbeidsongeval-
len is vorig jaar opnieuw 
gestegen. Een belangrijke 
oorzaak zou kunnen zijn dat 
nog steeds meer dan de helft 
van de bedrijven geen risico-
inventarisatie en -evaluatie 
(RI&E) heeft. Inspectie SZW 
heeft daarom aangekondigd 
nog meer controles uit te 
voeren. Bedrijven die daarbij 
geen RI&E kunnen laten zien, 
krijgen een boete. Voor be-
drijven met meer dan vijfhon-
derd werknemers bedraagt 
die boete € 4.500, voor bedrij-
ven met minder dan vijf werk-
nemers is het bedrag € 450.

Nalatig
Ondanks de verplichting om 
een RI&E te maken, stijgt het 

aantal bedrijfsongevallen dus 
nog steeds, blijkt uit cijfers 
van Inspectie SWZ. In 2018 
werden 4.368 ongelukken 
gemeld en in 2019 steeg dat 
aantal naar 4.474. Het aantal 
dodelijke ongevallen schom-
melt rond de 70: in 2018 wa-
ren het er 71 en in 2019 waren 
het er 69. De verplichting een 
RI&E op te stellen zou het 
aantal meldingen juist omlaag 
moeten brengen. Vooral klei-
ne bedrijven zijn nalatig als 
het op het opstellen van een 
RI&E aankomt. En juist bij die 
bedrijven vielen gemiddeld 
de meeste slachtoffers, aldus 
Inspectie SZW. Kwetsbare 
sectoren zijn de bouw, indus-
trie, vervoer en opslag en de 
agrarische sector.

ARBEIDSRECHT ARBEIDSONGEVALLEN

VVD: drugstest op het werk
Staatssecretaris Van Ark van 
Sociale Zaken en Werkgele-
genheid (SZW) onderzoekt 
de mogelijkheid om het afne-
men van alcohol- en drugs-
testen uit te breiden naar 
andere sectoren. Er zijn op 
dit moment alleen specifieke 
wettelijke regels voor be-
roepsgroepen als treinmachi-
nisten, beroepschauffeurs, 
piloten en schippers. Bij de 
uitbreiding zou het gaan om 
sectoren waar de veiligheid 
van werknemers in het ge-
ding kan zijn als één van hen 
onder invloed is. De chemi-
sche sector is als eerste aan 
de beurt. De staatssecretaris 
overweegt om de wet daarna 
door te trekken naar andere 
sectoren waar veiligheid een 
belangrijk onderwerp is, zo-
als de bouw en metaalsector. 

Zij geeft er de voorkeur aan 
dat de ondernemingsraad 
(OR) van zulke ondernemin-
gen het afnemen van een test 
intern afspreekt, maar als dat 
niet of onvoldoende gebeurt, 
is een wettelijke regeling ze-
ker mogelijk.

Verder
Voor VVD-Kamerlid Bart 
Smals gaat het voorstel niet 
ver genoeg. Hij vindt dat alle 
organisaties de mogelijkheid 
moeten krijgen om alcohol- 
en drugstesten onder werk-
nemers af te nemen. Smals 
komt met een wetsvoorstel 
om dat voor elkaar te krijgen. 

Let op, bij beroepen die 
niet onder de huidige re-

gels vallen, is testen niet toe-
gestaan vanwege de AVG..

ARBEIDSRECHT VEILIGHEID
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er meer wordt ingelegd. De hoogte van de premie kan bij een pre-
mieovereenkomst afhankelijk zijn van een actuariële leeftijdsgere-
lateerde staffel. Bij zo’n staffel renderen de premies die op jonge 
leeftijd worden belegd langer dan de premies die op latere leeftijd 
zijn geïnvesteerd. Het nieuwe pensioenakkoord gaat uit van een 
gelijkblijvende leeftijdsonafhankelijke premie. Dat heeft gevolgen 
voor de toekomst. 

Gelijkwaardig
Een premieovereenkomst kan gelijkwaardig zijn aan een middel-
loonregeling als: 

 ▪ de marktrente op pensioendatum een stuk hoger dan nu is; en
 ▪ er tijdens de beleggingsperiode voldoende premie wordt inge-
legd en er op de inleg voldoende rendement wordt behaald; en

 ▪ eventueel verbeterde overlevingskansen met een positief rende-
ment op de beleggingen worden verrekend.

Maar let op: een lager of hoger rendement, een andere marktrente 
en toename van de overlevingskansen beïnvloeden de hoogte van 
het pensioen. Deze risico’s liggen bij een premieovereenkomst bij 
de deelnemer. 

Inleg
Op dit moment is de marktrentestand laag. Dat heeft een negatief 
effect op de hoogte van het pensioen van werknemers die nu met 
pensioen gaan. Dat kan veranderen. De rente kan bijvoorbeeld 
stijgen of de werkgever en werknemer besluiten verplicht of vrijwil-
lig een ruimere staffel te gebruiken. Met andere woorden: meer 
premie in te leggen. Een hogere inleg kan de pijn dan verzachten. 
Maar wat gebeurt er als juist alles meezit en de beleggingsresul-
taten, de marktrente en de overlevingskansen een beter resultaat 
opleveren dan verwacht? Dan krijgen werknemers meer pensioen 
of kunnen zij eerder met pensioen gaan. Voor u kan dit problemen 
veroorzaken, zeker als u iedere werknemer nodig heeft. Daar moet 
wel vooraf over worden nagedacht.

Dirk-Jan Plate, onafhankelijk specialist voor (afwijkende) pensioen-
vraagstukken, email: info@pensioenlogica.nl, tel: 06 53 655 775

◀◀◀

Opbouw van adequate pensioenregeling

Een adequaat pensioen is een werknemerspensioen dat samen 
met de AOW-uitkering 75% van het gemiddelde loon (in 40 op-
bouwjaren) bedraagt. Stel dat de gemiddelde pensioengrond-
slag € 35.000 is. Als het opbouwpercentage van de middelloon-
regeling 1,875% is en de werknemer 47 dienstjaren deelneemt is 
het werknemerspensioen: € 30.843 (= € 35.000 × 1,875% × 47). 
Samen met de AOW is dat ruim 80% van het pensioengevend 
loon. Meer dan 75% door het grotere aantal dienstjaren.

Gemiddelde dekkingsgraad
De Pensioenthermometer meldt de volgende dekkings-
graden voor het gemiddelde Nederlandse pensioen-
fonds. De Nederlandsche Bank schrijft de minimale 
dekkingsgraad voor. Op dit moment staat de minimale 
dekkingsgraad op 104,3%. Zie voor actuele cijfers ook 
rendement.nl/salaristools.

Dekkingsgraad 2017 2018 2019 2020

Januari 103% 111% 106% 101%

Februari 104% 110% 108% 95%

Maart 104% 108% 106%

April 105% 110% 107%

Mei 105% 111% 104%

Juni 105% 111% 104%

Juli 107% 111% 102%

Augustus 106% 111% 98%

September 108% 112% 101%

Oktober 109% 107% 101%

November 109% 107% 102%

December 108% 108% 103%

PENSIOEN PENSIOENFONDSEN

Loonindexcijfers
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt de 
volgende indexen voor de ontwikkeling van cao-lonen. 
Het gaat om de cao-lonen van alle sectoren samen, 
exclusief bijzondere beloningen. U vindt de cijfers ook 
via rendement.nl/salaristools.

Index (2010 = 100) 2017 2018 2019 2020

Januari 108,6 110,3 112,8 116,3

Februari 108,6 110,4 112,9 116,4

Maart 108,6 110,4 113,0

April 108,7 110,5 113,2

Mei 108,7 110,6 113,2

Juni 108,8 110,7 113,4

Juli 109,3 111,4 114,2

Augustus 109,5 111,6 114,3

September 109,5 111,8 114,4

Oktober 109,6 112,0 114,6

November 109,6 112,1 114,7

December 109,6 112,1 114,9

Jaargemiddelde 109,1 111,1 113,8

LOONZAKEN CAO-LONEN
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