Pensioenleeftijd naar 66 jaar
24 juni 2011
Het wetsvoorstel om de pensioenleeftijd naar 66 jaar te verhogen is onlangs bij de
Tweede Kamer ingediend. Dat wetsvoorstel heeft ook volop aanpassingen van de fiscale
wetgeving tot gevolg.
Bij de ‘Wet verhoging pensioenleeftijd naar 66 jaar’ wordt geregeld dat de leeftijd waarop men recht
krijgt op een AOW-ouderdomspensioen per 1 januari 2020 verhoogd wordt van 65 jaar naar 66 jaar.
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën hebben dat
wetsvoorstel onlangs bij de Twee Kamer ingediend. In datzelfde wetsvoorstel worden diverse
aanpassingen van de fiscale wetgeving voorgesteld, met name op het gebied van
oudedagsvoorzieningen.
Het gaat om de volgende voorstellen:
- de pensioenrichtleeftijd wordt verhoogd naar 66 jaar;
- het maximumpercentage voor de opbouw van pensioen (in eigen beheer) voor
ouderdomspensioen wordt voor eindloonregelingen verlaagd van 2% naar 1,75% en voor
middelloonregelingen van 2,25% naar 2%. Ook de maximale opbouwpercentages voor een
partner- en wezenpensioen worden verlaagd;
- het maximumpercentage voor een toevoeging aan de fiscale oudedagsreserve (FOR) wordt
verlaagd van 12% naar 10% van de winst uit onderneming;
- het maximale premiepercentage voor de pensioenopbouw in de derde pijler – dan zijn al
dan niet bancaire lijfrenten – wordt verlaagd van 17% naar 14,5%.
Deze aanpassingen in de fiscale wetgeving moeten per 1 januari 2013 ingaan.
Commentaar
De verhoging van de pensioenleeftijd voor de AOW is een politiek heikele zaak, die links en rechts
op forse weerstand stuit. De voorstellen tot aanpassing van de fiscale wetgeving op het punt van
oudedagsvoorzieningen zijn ook niet mals. Ondernemers moeten in overleg met hun adviseur
nagaan hoe een en ander gaat uitpakken voor hun oudedagsvoorziening. Goede kans dat er nog
vóór de invoering van de nieuwe regels aanvullende maatregelen genomen moeten worden om een
inkorting van pensioenrechten te voorkomen.
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