HET PENSIOENLABEL
In één oogopslag inzicht in je pensioenregeling:
dat kan voortaan met het pensioenlabel. Je ziet
meteen of jouw premie-inleg voldoende is voor
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een goed pensioen. Zo kun je grip houden op je
oude dag!

Er is voldoende premie ingelegd
voor een goed pensioen na 42 dienstjaren*
* naar alle waarschijnlijkheid

Wat is het?

Waarom is het nodig?

Het pensioenlabel is een label, waarmee je in één oogopslag
kan zien hoe goed jouw pensioenregeling is. Denk aan het
energielabel of het Nutri-label, maar dan voor jouw
pensioenregeling via de werkgever. De ambi e voor een goed
pensioen is dat je pensioenuitkering straks per maand gelijk
staat aan 80% van je gemiddelde loon in je loopbaan bij
volwaardige arbeidsdeelname (42 jaar pensioen sparen) op
pensioendatum. Label A betekent dat je deze ambi e naar alle
waarschijnlijkheid haalt, en dat je dus een goede regeling hebt.
Label E betekent dat je €0,- opbouwt, en dus geen regeling
hebt. Label B, C en D zi en hier tussenin. Op
www.pensioenlabel.nl kan jij checken wat je kan doen als jouw
pensioenregeling geen label A hee , zodat je toch van een
ﬁnancieel onbezorgde oude dag kan genieten en jdig ac e kan
ondernemen.

Pensioen is hele belangrijke maar vaak moeilijke, ondoorzich ge
arbeidsvoorwaarde. Veel mensen verdiepen zich niet in hun
pensioen, en hebben geen idee wat ze voor later opbouwen. En
als je je regeling wél doorneemt, heb je vaak geen idee of de
cijfertjes nou een goed pensioen betekenen of niet. Vooral
jongeren zien pensioen als ‘iets voor later’, maar wanneer het
Pensioenakkoord van kracht wordt in 2026 komt het
zwaartepunt van je opbouw juist in de beginjaren van je carrière
te liggen. Dus grip op je pensioen is nodig, en de eerste stap is
om in één oogopslag te kunnen inzien of je een goede regeling
hebt. O ewel, het Pensioenlabel.

De voordelen
Werkzoekende

Werknemer

Jij kunt het aanbod van
verschillende werkgevers nu
vergelijken op pensioen, zodat
je dit mee kan nemen in je
keuze voor een baan. Als de
één label A aanbiedt, en de
ander label D, snap je welk
contract je een beter
pensioen op gaat leveren.

Jij ziet meteen of je
voldoende pensioen aan het
opbouwen bent. Op
www.pensioenlabel.nl kan je
bekijken wat te doen, als dit
onvoldoende blijkt. Denk
bijvoorbeeld aan een gesprek
met de werkgever, of zelf
pensioen sparen via de
zogenoemde 3e pijler. Je gaat
van onwetendheid en
onzekerheid over je oude
dag, naar inzicht en grip op je
pensioen.

Werkgever
Pensioen is rela ef een
onzichtbare en
ondergewaardeerde
arbeidsvoorwaarde, omdat
(aankomende) werknemers
minder op het pensioenaanbod
le en en deze voorwaarde dus
onvoldoende meenemen in
onze keuze voor een baan. Met
een pensioenlabel wordt
pensioen een
arbeidsvoorwaarde die talent
aantrekt en waardering krijgt.
Goed werkgeverschap op
pensioen loont.

Maatschappij
Je gunt iedereen een
ﬁnancieel onbezorgde oude
dag. Hier is goede
pensioenopbouw voor nodig.
Je wilt ﬁnancieel zelfstandige
ouderen, anders zal de
aanspraak op sociale
voorzieningen in de
toekomst s jgen en de
armoede toenemen. Het
pensioenlabel gee mensen
inzicht en dus grip op hun
pensioen. Een investering,
die nu een beetje geld
vraagt, maar zich later
dubbel en dwars uitbetaalt.

Dus?

Uitvoerbaar?

Een verplicht Pensioenlabel die in vacatureteksten,
arbeidsvoorwaardengesprekken en contracten wordt
opgenomen. De Rijksoverheid subsidieert de ontwikkeling
van dit label en de AFM houdt toezicht. De website
www.pensioenlabel.nl is aanvulling op dit label: wat te
doen als je pensioenregeling onvoldoende is? Op
mijnpensioenoverzicht.nl kan je vinden welke labels
eerdere regelingen van je loopbaan hebben.

Ja, zeker! Wanneer het pensioenakkoord ingaat per 2026,
vallen de nominale garan es voor pensioenen weg. Dit
betekent dat de hoeveelheid premie-inleg de hoogte van je
pensioen bepaalt. Er kan (via het projec erendement)
uitgerekend worden hoeveel premie er nodig is om de ambi e
te halen. Met deze drie gegevens, dus je huidige premie-inleg,
het projectrendement en de pensioenambi e, wordt duidelijk
welk label jouw pensioenregeling nu hee .

