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Pensioenregeling huidig Pensioenregeling nieuw Contractvervaldatum Gelijkblijvende staffel ja/nee Excedentregeling ja/nee Partner- en wezenpensioen

Exclusief Pensioen Exclusief Pensioen Verlenging bij voorkeur naar een regeling die is 
aangepast aan de Wet toekomst pensioenen  
(elke regeling moet vóór 1 januari 2027 voldoen). 

Ja      = identieke gelijkblijvende staffel (max. 30%).
Nee =  identieke stijgende staffel (max. 38r Wet 

op de loonbelasting).

a.  Ja en geen basisregeling bij Zwitserleven = 
standaard voorstel maar wijzen op samenhang 
basisregeling.

b.  Ja en wel basis bij Zwitserleven = voorstel in 
samenhang met basis.

c. Nee = standaard voorstel.

Zoveel mogelijk gelijk aan huidig, maar met een 
percentage pensioengevend loon voor partner- 
en wezenpensioen op basis van gemiddelde van 
alle deelnemers.

Nu Pensioen Nu Pensioen Er is geen contractvervaldatum. 
a.  Tariefgarantie: dan op einddatum bij voor keur 

naar een regeling die is aangepast aan de Wet 
toekomst pensioenen (elke regeling moet 
vóór 1 januari 2027 voldoen). 

b.  Geen tariefgarantie: dan vóór 1 januari 2027 
over naar een regeling die is aan gepast aan 
Wet toekomst pensioenen.

Ja      = identieke gelijkblijvende staffel (max. 30%).
Nee =  identieke stijgende staffel (max. 38r Wet 

op de loonbelasting).

a.  Ja en geen basisregeling bij Zwitserleven PPI = 
standaard voorstel maar wijzen op samenhang 
basisregeling.

b.  Ja en wel basis bij Zwitserleven PPI = voorstel 
in samenhang met basis.

c. Nee = standaard voorstel.

Zoveel mogelijk gelijk aan huidig, maar met een 
percentage pensioengevend loon voor partner- 
en wezenpensioen op basis van gemiddelde van 
alle deelnemers.

Nu PensioenRekening Nu Pensioen Er is geen contractvervaldatum.  
De regeling moet vóór 1 januari 2027 over  
naar een regeling die is aangepast aan de Wet 
toekomst pensioenen.

Ja      = identieke gelijkblijvende staffel (max. 30%).
Nee =  identieke stijgende staffel (max. 38r Wet 

op de loonbelasting). 

a.  Ja en geen basisregeling bij Zwitserleven PPI = 
standaard voorstel maar wijzen op samenhang 
basisregeling.

b.  Ja en wel basis bij Zwitserleven PPI = voorstel 
in samenhang met basis.

c. Nee = standaard voorstel.

Als kapitaal bij overlijden is meeverzekerd,  
dan omzetten naar nieuw onbepaald partner-  
en wezenpensioen.  

Netto Pensioen Netto Pensioen Verlenging bij voorkeur naar een regeling die 
is aangepast aan de Wet toekomst pensioenen 
(elke regeling moet vóór 1 januari 2027 voldoen). 

Bestaande investering ongewijzigd voortzetten 
(mits fiscaal toegestaan). Deelnemer kan elk 
percentage tussen 0% en 100% van 15,15% kiezen.

Niet van toepassing Zoveel mogelijk gelijk aan huidig maar met een 
percentage pensioengevend loon voor partner- 
en wezenpensioen op basis van gemiddelde van 
alle deelnemers.

Netto Pensioen van Zwitserleven PPI Netto Pensioen van Zwitserleven PPI Er is geen contractvervaldatum. 
a.  Tariefgarantie: dan op einddatum bij voorkeur 

naar een regeling die is aangepast aan de Wet 
toekomst pensioenen (elke regeling moet 
vóór 1 januari 2027 voldoen). 

b.  Geen tariefgarantie: dan vóór 1 januari 2027 
over naar een regeling die is aangepast aan 
Wet toekomst pensioenen.

Bestaande investering ongewijzigd voortzetten 
(mits fiscaal toegestaan). Deelnemer kan elk 
percentage tussen 0% en 100% van 15,15% kiezen.

Niet van toepassing Zoveel mogelijk gelijk aan huidig maar met een 
percentage van het pensioengevend loon voor 
partner- en wezenpensioen op basis van  
gemiddelde van alle deelnemers.

Middelloon Nu Pensioen of Exclusief Pensioen Optie 1:   voor jaarlaag 2023 mogelijkheid tot 
verlengen middelloon. De middelloon-
regeling kan nog gehandhaafd blijven 
tot uiterlijk 1 januari 2027. 

Optie 2:  over naar Nu Pensioen of Exclusief 
Pensioen met een volledige of afgeleide 
staffel 38r Wet op de loonbelasting.

Optie 3:  over naar Nu Pensioen of Exclusief  
Pensioen met een leeftijdsonafhanke-
lijke premie.

Niet van toepassing a. J a en geen basisregeling bij Zwitserleven = 
standaard voorstel maar wijzen op samenhang 
basisregeling.

b. J a en wel basis bij Zwitserleven = voorstel in 
samenhang met basis.

c. Nee = standaard voorstel.

Zoveel mogelijk gelijk aan huidige regeling. 
Altijd op risicobasis en met een percentage van 
het pensioengevend loon voor partner- en 
wezenpensioen. Eventueel opgebouwd partner- 
en wezenpensioen blijft onaangetast. 

Eindloon Nu Pensioen of Exclusief Pensioen Optie 1:   voor jaarlaag 2023 mogelijkheid tot 
verlengen eindloon. De eindloonrege-
ling kan nog gehandhaafd blijven tot 
uiterlijk 1 januari 2027. 

Optie 2:  over naar Nu Pensioen of Exclusief 
Pensioen met een volledige of afgeleide 
staffel 38r Wet op de loonbelasting.

Optie 3:  over naar Nu Pensioen of Exclusief  
Pensioen met een leeftijdsonafhanke-
lijke premie.

Niet van toepassing a.  Ja en geen basisregeling bij Zwitserleven = 
standaard voorstel maar wijzen op samenhang 
basisregeling.

b.  Ja en wel basis bij Zwitserleven = voorstel in 
samenhang met basis.

c. Nee = standaard voorstel.

Zoveel mogelijk gelijk aan huidige regeling. 
Altijd op risicobasis en met een percentage van 
het pensioengevend loon voor partner- en 
wezenpensioen. Eventueel opgebouwd partner- 
en wezenpensioen blijft onaangetast. 

Let op: Dit zijn richtlijnen. We zijn in afwachting van de definitieve wetgeving, mede om die reden kunnen er nog wijzigingen plaatsvinden. Waar het overzicht uitgaat van een pensioenregeling die voldoet aan de Wet toekomst pensioenen kan deze niet eerder ingaan dan de inwerkingtreding, beoogd 1 juli 2023.


