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Verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd en versobering pensioenopbouw

1.Inleiding

De Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd is afgelopen zomer door het parlement geloodst en de eerste
verhoging van de AOW-leeftijd is inmiddels een feit. De inkt van de hiervoor genoemde wet was nog niet droog toen
het regeerakkoord van het kabinet Rutte II, met daarin een nieuw pakket aan afgesproken maatregelen ter verdere
versobering van de jaarlijkse pensioenopbouw, naar buiten kwam. Deze (voorgenomen) maatregelen hebben
substantiële consequenties voor de vormgeving van het stelsel van oudedagsvoorzieningen. In deze bijdrage
analyseer ik de belangrijkste onderdelen van bovengenoemde wet, alsmede de belangrijkste pensioen gerelateerde
afspraken uit het regeerakkoord. Tevens sta ik stil bij enkele verwante maatregelen die nog niet in wetgeving zijn of
worden omgezet.

De opzet van deze bijdrage is als volgt. In paragraaf 2 bespreek ik de verhoging van de AOW-leeftijd en
pensioenrichtleeftijd en de bijbehorende (ontbrekende) overgangsmaatregelen. In paragraaf 3 analyseer ik de
aanpassing van de jaarlijkse pensioenopbouw en de afgesproken maximering van het pensioengevend loon.
Paragraaf 4 bevat een samenvatting en de conclusies van deze bijdrage.

2.Verhoging AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd

2.1. Aanleiding tot en aanloop naar verhoging
  De discussie over een (verdere) verhoging van de AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd loopt al jaren. De

Nederlandse bevolking vergrijst namelijk in snel tempo, waardoor de arbeidsparticipatie afneemt en de kosten
van onze oudedagsvoorzieningen sterk toenemen. Tegenover één AOW-gerechtigde staan nu nog vier
mensen die werken, maar in 2040 zijn dat er nog maar twee. Daarnaast is de omvang van de AOW-
uitkeringen opgelopen tot ruim € 30 miljard per jaar. Door zowel de AOW-leeftijd als de pensioenrichtleeftijd te
verhogen, beoogt de regering de arbeidsparticipatie en de houdbaarheid van de overheidsfinanciën te

verbeteren.[2]

Het voornemen om de AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd te verhogen kent een merkwaardige

geschiedenis. Allereerst is in 2008 een wetsvoorstel tot flexibilisering van de AOW-leeftijd ingediend.[3]
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Daarna is in 2009 een wetsvoorstel ter verhoging van de AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd naar 67 jaar

ingediend.[4] Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard na de val van het kabinet Balkenende IV in 2010.
Vervolgens is in mei 2011 een wetsvoorstel ter verhoging van de AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd naar

66 jaar ingediend, waarbij het in 2009 ingediende wetsvoorstel werd ingetrokken.[5] Na de totstandkoming van
het pensioenakkoord met de sociale partners is in oktober 2011 een wetsvoorstel ter verhoging van de AOW-
leeftijd, flexibilisering, verhoging van de AOW-uitkering en verhoging van de pensioenrichtleeftijd naar 67 jaar

ingediend, waarbij de eerder ingediende wetsvoorstellen werden ingetrokken.[6] Na de val van het kabinet Rutte

I en de daarop volgende totstandkoming van het Stabiliteitsprogramma Nederland 2012,[7] is in juni 2012 het

voorstel ‘Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd’ ingediend.[8] Laatstgenoemd voorstel (hierna de Wet) is
binnen een tijdspanne van slechts vijf weken door het parlement geloodst.

2.2. Traject verhoging AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd
  Volgens de Wet wordt de AOW-leeftijd vanaf 2013 in elf jaarlijkse stappen naar 67 jaar verhoogd, meer

specifiek drie stappen van één maand, drie stappen van twee maanden en vijf stappen van drie maanden.
Gevolg van deze in de Wet opgenomen maatregel is dat de AOW-leeftijd op 1 januari jl. met één maand is
verhoogd, vanaf 2019 66 jaar bedraagt en vanaf 2023 67 jaar bedraagt. Een verdere verhoging van de AOW-
leeftijd is gekoppeld aan de levensverwachting. Dit houdt in dat jaarlijks wordt bezien of de levensverwachting
aanleiding geeft om de AOW-leeftijd met ten minste drie maanden te verhogen, met inachtneming van een

aankondigingstermijn van vijf jaar.[9]

Ten aanzien van de in art. 18a lid 6 Wet LB 1964 opgenomen pensioenrichtleeftijd, de leeftijd vanaf wanneer
een maximaal ouderdomspensioen ter hoogte van 100% van het pensioengevend loon kan worden bereikt,
geldt dat deze volgens de Wet per 1 januari 2014 naar 67 jaar wordt verhoogd. Nadat de
pensioenrichtleeftijd naar 67 jaar is verhoogd, wordt deze leeftijd evenals de AOW-leeftijd aan de
levensverwachting gekoppeld. In laatstgenoemd geval vindt een verdere verhoging van de

pensioenrichtleeftijd plaats in stappen van één jaar.[10]

De verhoging van de pensioenrichtleeftijd geldt niet voor pensioenaanspraken die voor 2014 zijn
opgebouwd. Dit betekent dat voor 2014 opgebouwde pensioenaanspraken in beginsel tot een uitkering
krachtens ouderdomspensioen leiden op het moment dat de pensioengerechtigde de 65-jarige leeftijd
bereikt, terwijl vanaf 2014 opgebouwde pensioenaanspraken tot een uitkering krachtens
ouderdomspensioen leiden op het moment dat de pensioengerechtigde de 67-jarige leeftijd bereikt. De
wetgever heeft echter aangegeven dat pensioenuitvoerders de wettelijke mogelijkheid hebben om tot 2014
opgebouwde aanspraken met inachtneming van een actuariële herrekening collectief om te zetten naar
aanspraken op basis van de nieuwe pensioenrichtleeftijd. In dit verband heeft de staatssecretaris
aangegeven, mijns inziens zonder gedegen onderbouwing, dat het mogelijk is om bovengenoemde

omzetting uit te voeren zonder dat hiervoor toestemming van individuele deelnemers nodig is.[11] Indien
pensioenuitvoerders uiteindelijk voor een collectieve omzetting opteren, wordt op grond van het in te voeren art.
18d lid 1 d Wet LB 1964 voorkomen, dat deze handeling tot het verlies van de kwalificatie als fiscaal
gefaciliteerd pensioen in de zin van hoofdstuk IIB van de Wet LB 1964 leidt.

De Wet heeft ook gevolgen voor het partnerpensioen en het 40-deelnemingsjarenpensioen. Het
partnerpensioen gaat namelijk volgens art. 18b Wet LB 1964 in nadat een uitkering krachtens de ANW wordt
beëindigd. Het recht op laatstgenoemde uitkering eindigde tot voor kort bij het bereiken van de 65-jarige
leeftijd. Sinds 1 januari jl. is echter wettelijk vastgelegd dat een uitkering krachtens de ANW eindigt bij het
bereiken van de AOW-leeftijd. Het 40-deelnemingsjarenpensioen, dat met name gericht is op werknemers
met zware beroepen die op relatief jonge leeftijd zijn gaan werken en als doel heeft om de hiervoor
genoemde categorie werknemers bij het bereiken van de 63-jarige leeftijd met pensioen te laten gaan zonder
dit tot een lager jaarlijks ouderdomspensioen leidt, wordt zoals gezegd ook aangepast. De aanpassing van
de in art. 18e Wet LB 1964 opgenomen ingangsdatum van dit pensioen geschiedt in overeenstemming met

Kluwer Navigator documentselectie

Dit document is gegenereerd op 06-11-2014. Alle (auteurs-)rechten op dit document berusten bij Kluwer B.V. of haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Kijk
voor meer informatie over de diensten van Kluwer op www.kluwer.nl

2

www.kluwer.nl


de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd, maar de eerste aanpassing zal pas in 2014 plaats vinden.[12]

Opmerkelijk gevolg van een dergelijke aanpassing is dat het aantal jaren dat men op grond van het 40-
deelnemingsjarenpensioen eerder met pensioen kan gaan zonder dat dit tot een lager jaarlijks
ouderdomspensioen leidt, toeneemt van twee jaar in 2013 naar drie jaar en tien maanden in 2014.

Dat de AOW-leeftijd wordt verhoogd, roept over het algemeen weinig (maatschappelijke) discussie meer op.
Anders is dit voor het tempo en de maatvoering van deze verhoging. De stapsgewijze verhoging en de
bijbehorende administratieve lasten worden enerzijds verdedigd met het argument dat op korte termijn op de
overheidsuitgaven moet worden bezuinigd. Anderzijds wenst de wetgever te voorkomen dat burgers die de
pensioengerechtigde leeftijd bijna hebben bereikt worden geconfronteerd met onverwachte

inkomensgevolgen.[13] Hoewel ik begrip heb voor laatstgenoemd argument, weegt dit mijns inziens niet
zwaar genoeg om pas in 2023 uit te komen op een AOW-leeftijd van 67 jaar. Zoals ik reeds elders heb
betoogd, ben ik daarom van mening dat het tempo en de maatvoering van de voorgestelde maatregelen
onvoldoende zijn om de gevolgen van een stijgende levensverwachting en een dalende arbeidsparticipatie te

neutraliseren.[14] Daarnaast gelden de argumenten van de wetgever om de AOW-leeftijd in relatief kleine
stappen te verhogen mijns inziens in eenzelfde mate voor de verhoging van de pensioenrichtleeftijd, maar
laatstgenoemde leeftijd gaat wel ineens met twee jaar omhoog in 2014. Dat de verhoging van de
pensioenrichtleeftijd per de hiervoor genoemde datum wordt verdedigd met het argument dat als men
opgebouwde pensioenrechten wenst te respecteren, het volledige effect van deze verhoging pas na 37 jaar

wordt gerealiseerd,[15] doet hier niet aan af. In dit verband merkt Kavelaars mijns inziens terecht op, dat het
feit dat de AOW op een omslagstelsel is gebaseerd, dit de urgentie om de AOW-leeftijd te verhogen juist

hoger maakt dan de verhoging van de pensioenrichtleeftijd.[16]

Met inachtneming van het bovenstaande spreekt het voor zich dat ik mij kan vinden in het voornemen uit het
regeerakkoord van het kabinet Rutte II om de AOW-leeftijd sneller te verhogen dan in de Wet is opgenomen.
In het regeerakkoord is afgesproken dat de AOW-leeftijd stapsgewijs wordt verhoogd tot 66 jaar in 2018, tot

67 jaar in 2021 en dat vervolgens een koppeling aan de levensverwachting plaats vindt.[17] De verwachting
is dat bovengenoemde afspraak in maart 2014 als wetsvoorstel aan de Tweede Kamer wordt geboden met

daarin opgenomen een beoogde inwerkingtreding per 2016.[18]

Hoewel ik voorstander ben van de verhoging van de AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd, is een enkele
kanttekening bij de door de wetgever gekozen vormgeving op zijn plaats. Zo richt de Wet zich met name op
het verhogen van de arbeidsparticipatie van oudere werknemers, maar het is de vraag of werkgevers wel
relatief meer oudere werknemers willen hebben. Uit onderzoek blijkt namelijk dat werkgevers de relatief
hoge kosten van oudere werknemers, de met name lagere productiviteit en het hogere ziekteverzuim

zwaarder vinden wegen dat het behoud van kennis waarover de oudere werknemers plegen te beschikken.[19]

De Wet bevat echter geen maatregelen die het voor werkgevers aantrekkelijker maken om oudere
werknemers te behouden. Een mogelijke maatregel is een (stimulering van) een koppeling tussen het loon
en de combinatie van arbeidsproductiviteit en kennis, welke er toe kan leiden dat salarissen na een bepaalde
leeftijd niet meer worden aangepast aan loon- of prijsstijgingen. Hoewel ik besef dat een dergelijke
maatregel vanwege arbeidsrechtelijke aspecten moeilijk te realiseren is, is dit gezien de maatschappelijke

ontwikkelingen niet langer totaal onbespreekbaar.[20] Overigens ontbreken er ook maatregelen voor het

aanpassen van het van rechtswege beëindigen van de arbeidsovereenkomst op een bepaalde leeftijd.[21]

Als pensioenregelingen worden aangepast in verband met een hogere pensioenleeftijd, kan worden betoogd
dat sprake is van verboden leeftijdsdiscriminatie. Dit kan zich voordoen als binnen een pensioenregeling
onderscheid naar geboortejaar wordt gemaakt, zoals in feite gebeurt bij de verhoging van de
pensioenrichtleeftijd. In de literatuur wordt hierover opgemerkt dat een onderscheid naar leeftijd in een

pensioenregeling onder voorwaarden gerechtvaardigd kan worden.[22] Evenals Kavelaars ben ik van mening
dat er voldoende maatschappelijke rechtvaardiging bestaat voor een onderscheid naar leeftijd in
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pensioenregelingen bij een verhoging van de pensioenrichtleeftijd.[23] Het alternatief voor een onderscheid naar
leeftijd is immers een directe verhoging van de pensioenrichtleeftijd hetgeen, zoals eerder uiteengezet, diverse
ongewenste effecten met zich brengt.

2.3. Voorschotregeling, overgangsregeling en flexibilisering
  In de Wet is een zogenoemde voorschotregeling opgenomen. Op grond hiervan kunnen burgers die voor 2015

de 65-jarige leeftijd bereiken maar volgens de Wet pas vanaf een iets latere leeftijd recht hebben op een AOW-
uitkering, een voorschot op de AOW-uitkering van ten hoogste drie maandtermijnen ontvangen. Dit voorschot
wordt binnen ten hoogste anderhalf jaar verrekend door middel van een korting op de AOW-uitkering. Hoewel
het doel van de voorschotregeling is om het mogelijke inkomensgat in verband met het enkele maanden later

dan verwacht ontvangen van een AOW-uitkering te overbruggen,[24] ben ik met de Raad van State van
mening dat het de vraag is of dit doel wordt behaald vanwege de korte termijn waarin het voorschot moet

worden verrekend.[25] Een andere in de Wet opgenomen maatregel ter tegemoetkoming van oudere burgers bij
de verhoging van de AOW-leeftijd, is het tot 1 april 2015 uitstellen van het afschaffen van het recht op AOW-
partnertoeslag. Deze toeslag is een additionele uitkering aan een burger die de AOW-leeftijd heeft bereikt,
vanwege het hebben van een partner met relatief weinig inkomen die de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt.

Het kabinet Rutte II heeft vanuit budgettair oogpunt bezwaar tegen bovengenoemde voorschotregeling.
Daarom is in het regeerakkoord opgenomen dat in de plaats van de voorschotregeling een

overbruggingsregeling wordt geïntroduceerd.[26] Deze overbruggingsregeling is met name bedoeld voor
degenen die per 1 januari 2013 een uitkering op grond van een vut- of prepensioenregeling ontvangen die
eindigt bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd en die zich niet hebben kunnen voorbereiden op de
verhoging van de AOW-leeftijd. De regeling moet nog dit kalenderjaar in werking treden en zal gaan gelden
voor burgers die met een eventuele partner een inkomen ontvangen dat minder dan 150% van het wettelijk
minimumloon bedraagt en die minder vermogen hebben dan het heffingsvrije vermogen van art. 5.5 Wet IB
2001. De hoogte van de uitkering die burgers op grond van de overbruggingsregeling ontvangen is
afhankelijk van diverse factoren, maar niet hoger dan de vut- of prepensioenuitkering die men eerst ontving.
De op 1 januari jl. ingevoerde voorschotregeling wordt afgeschaft op het moment dat de

overbruggingsregeling wordt ingevoerd.[27]

Ten aanzien van potentiële inkomensproblemen is ook van belang dat de Wet tot gevolg heeft dat de AOW-
leeftijd en pensioenrichtleeftijd uit elkaar zullen gaan lopen, hetgeen negatieve (inkomens)gevolgen kan
hebben voor diverse partijen, waaronder relatief oude burgers die gedurende een bepaalde periode wel een

AOW-uitkering ontvangen maar nog geen ouderdomspensioen.[28] Tijdens de parlementaire behandeling
van de Wet is in dit verband alleen aangegeven, dat werknemers ervoor kunnen kiezen om het

ouderdomspensioen met inachtneming van een actuariële korting te vervroegen.[29] In de literatuur wordt
voorts gewezen op de in art. 18d Wet LB 1964 opgenomen mogelijkheden omtrent uitruil van

pensioenaanspraken.[30]

De ingangsdatum van het ouderdomspensioen kan op grond van art. 18a Wet LB 1964 worden vervroegd of
uitgesteld, mits de pensioenuitkering actuarieel wordt herrekend en de arbeidsovereenkomst
overeenkomstig wordt voortgezet in geval van uitstel. In het inmiddels ingetrokken wetsvoorstel ter verhoging
van de AOW-leeftijd en pensioenleeftijd uit oktober 2011, was een voorstel tot flexibilisering van de AOW-
leeftijd opgenomen. Deze voorgestelde flexibilisering hield in dat burgers de mogelijkheid zouden krijgen om
de ingangsdatum van de AOW-uitkering met maximaal twee jaar te vervroegen of met maximaal vijf jaar uit
te stellen. Vervroeging en uitstel van de AOW-uitkering zou gepaard moeten gaan met een actuariële
herrekening van de AOW-uitkering. Het lag daarbij voor de hand dat, evenals bij het ouderdomspensioen,

uitstel alleen mogelijk zou worden indien de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet.[31] In de literatuur werd
opgemerkt dat waarschijnlijk vooral degenen met een zwaar beroep of een slechte gezondheid voor een

eerdere ingangsdatum van de AOW-uitkering en de bijbehorende korting zullen kiezen.[32]
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De flexibilisering van de AOW-leeftijd is niet in de Wet opgenomen, hetgeen gedurende de parlementaire
behandeling van de Wet uitvoerig is besproken. De wetgever heeft het niet introduceren van de flexibilisering
van de AOW-leeftijd met name met budgettaire argumenten verdedigd. De vrees was namelijk dat een
mogelijkheid tot een vervroegde ontvangst van een actuarieel herrekende AOW-uitkering, op korte termijn

het budgettaire effect van de verhoging van de AOW-leeftijd grotendeels teniet zou doen.[33] Hoewel ik
begrip heb voor het budgettaire argument, ben ik met Lutjens van mening dat het gewenst is om de

flexibilisering van de AOW-leeftijd alsnog te realiseren.[34] Met het oog op het budgettaire argument zou men
enkel een mogelijkheid tot uitstel van de AOW-leeftijd met inachtneming van een actuariële herrekening kunnen
invoeren. Conform bovengenoemde argumentatie van de wetgever zal een dergelijke maatregel op korte termijn
een positief budgettair effect hebben en bevordert zij daarnaast de arbeidsparticipatie van ouderen.

3.Versobering jaarlijkse pensioenopbouw

3.1. Verlaging opbouwpercentages
 

Tot op heden is men onder andere verzekerd voor de AOW indien en zover men tussen het 15e en 65e

levensjaar in Nederland heeft gewoond. Voor elk jaar tussen de hierboven genoemde leeftijd dat men in
Nederland heeft gewoond, wordt dus een aanspraak ter hoogte van 2% van een volledige AOW-uitkering
verworven. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot het inkopen van AOW-jaren op grond van art. 38 AOW,
indien men tijdelijk niet in Nederland heeft gewoond. Deze systematiek wordt onder de Wet voortgezet, zij
het dat de hierboven genoemde leeftijd conform de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd wordt
aangepast. In de literatuur wordt terecht opgemerkt dat het mogelijk is dat degenen die AOW-jaren hebben
ingekocht, premie hebben betaald voor jaren die door de verhoging van de AOW-leeftijd niet meer tot een

AOW-uitkering leiden.[35] De wetgever heeft in dit verband echter aangegeven niet tot premierestitutie te
willen overgaan. Het argument hiervoor, waar ik mij in kan vinden, is dat een dergelijke restitutie tot een

ongelijke behandeling van verplicht verzekerden zou kunnen leiden.[36] Bij laatstgenoemde groep zal het
immers veelvuldig voorkomen dat men door de verhoging van de AOW-leeftijd uiteindelijk meer 50 jaar
premieplichtig is voor de AOW.

De fiscaal gefacilieerde pensioenopbouw is tot op heden gebaseerd op het uitgangspunt dat na 35
dienstjaren een pensioen ter hoogte van 70% van het laatstverdiende loon wordt opgebouwd. Dit in
navolging van het advies uit 1995 van de werkgroep Fiscale behandeling pensioenen, waarin is
geconcludeerd dat een norm van 70% de maatschappelijke opvattingen van dat moment goed weer gaf.
Tevens achtte men de beheersbaarheid van de pensioenlasten van werkgevers door middel van de 70%-

norm van belang voor de werkgelegenheid.[37] Zoals in paragraaf 2 besproken wordt de pensioenrichtleeftijd
naar 67 jaar verhoogd. Aangezien een dergelijke verhoging tot gevolg heeft dat het aantal dienstjaren
waarover pensioen kan worden opgebouwd met twee jaar toeneemt, heeft de wetgever het vanuit budgettair
oogpunt verdedigbaar geacht dat pas na 37 dienstjaren een pensioen ter hoogte van 70% van het

laatstverdiende loon kan worden bereikt.[38] Op dit standpunt valt mijns inziens weinig af te dingen en ook in

de literatuur kan men zich in bovengenoemd voorstel vinden.[39]

Om de 70%-norm te koppelen aan een periode van 37 dienstjaren, is in de Wet bepaald dat de in art. 18a
Wet LB 1964 opgenomen percentages ten behoeve van het ouderdomspensioen per 1 januari neerwaarts
worden aangepast van 2% naar 1,9% voor pensioenen op basis van een eindloonregeling en van 2,25%
naar 2,15% voor pensioenen op basis van een middelloonregeling. Ook de opbouw van pensioenen op basis
van een beschikbare premieregeling wordt op 37 dienstjaren gebaseerd. De in dit verband door de
staatssecretaris uitgevaardigde staffelbesluiten zullen om die reden overeenkomstig worden aangepast. De
in art. 18b Wet LB 1964 opgenomen opbouwpercentages ten behoeve van het partnerpensioen en de in art.
18c Wet LB 1964 opgenomen opbouwpercentages voor het wezenpensioen worden op vergelijkbare wijze

aangepast.[40] Evenals de verhoging van de pensioenrichtleeftijd heeft de verlaging van bovengenoemde
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percentages in beginsel geen gevolgen voor pensioenaanspraken die tot 2014 zijn opgebouwd.

In het regeerakkoord is een verdere verlaging van de opbouwpercentages van art. 18a Wet LB 1964
opgenomen. Het kabinet Rutte II wenst de aldaar genoemde percentages te verlagen naar 1,5% voor
pensioenen op basis van een eindloonregeling en naar 1,75% voor pensioenen op basis van een
middelloonregeling. De opbouw van pensioenen op basis van een beschikbare premieregeling worden
overeenkomstig aangepast. De opbouwpercentages ten behoeve van het partnerpensioen en het
wezenpensioen zullen overeenkomstig de percentages voor het ouderdomspensioen worden gewijzigd. De
in het regeerakkoord afgesproken verlaging van de opbouwpercentages is enkel op budgettaire argumenten

gebaseerd.[41] Aangenomen mag worden dat bovengenoemde afspraken, evenals de versnelde verhoging
van de AOW-leeftijd, in maart 2014 als wetsvoorstel aan de Tweede Kamer wordt geboden met daarin

opgenomen een beoogde inwerkingtreding per 2016.[42] Zoals ook elders in de literatuur wordt opgemerkt,[43]

ben ik van mening dat in het regeerakkoord wel erg gemakkelijk wordt omgegaan met het oprekken van de
tijdspanne waarin de 70%-norm kan worden bereikt, te weten van 35 jaar naar 40 jaar. Hetzelfde geldt voor
het middels de verlaging van de opbouwpercentages wijzigen van de grondslag van de 70%-norm, te weten
van het laatstverdiende loon naar het gemiddeld verdiende loon. Dit terwijl uit onderzoek blijkt dat reeds op
basis van de tot op heden geldende opbouwpercentages, een beoogde pensioenopbouw ter hoogte van

70% van het laatstverdiende loon om uiteenlopende gevallen vaak niet wordt bereikt.[44]

Wat betreft pensioenen op basis van een beschikbare premieregeling is het aanpassen van de maximale
opbouw een goede gelegenheid om de andere in de Wet LB 1964 opgenomen bepalingen omtrent
beschikbare premieregelingen eveneens te herzien. Zoals ik reeds elders heb betoogd is de betreffende
wetgeving, mede vanwege het feit dat bij dergelijke regelingen voor de vaststelling van de pensioenpremie
rekening moet worden gehouden met een groot aantal te verwachten ontwikkelingen dat van invloed is op de

te verwachten uitkeringen, zonder meer complex te noemen.[45] Daarnaast is er mijns inziens geen
gegronde reden om, in afwijking van middelloonregelingen, bij beschikbare premieregelingen een
systematiek te gebruiken die er toe leidt dat werkgevers aan het einde van de pensioenopbouw van een

werknemer met relatief hoge pensioenlasten worden geconfronteerd.[46]Ik stel daarom voor om art. 18a lid 3
Wet LB 1964 en het bijbehorende staffelbesluit te vervangen door de invoering van een maximaal
percentage van het pensioengevend loon aan jaarlijks te betalen pensioenpremie, welk percentage niet
afhankelijk is van de leeftijd van de pensioengerechtigde. Een aansluiting bij te betalen premie in plaats van
een per pensioendatum te bereiken pensioenaanspraak is efficiënt en sluit aan bij de aard van beschikbare
premieregelingen. Gevolg hiervan is dat in de Wet LB 1964 een beschikbare premieregeling nadrukkelijk
anders wordt behandeld dan een middelloonregeling, maar het blijft conform het uitgangspunt van de
wetgever mogelijk om bij beschikbare premieregelingen hetzelfde pensioenresultaat te bereiken als bij

middelloonregelingen.[47]

De in de Wet opgenomen verhoging van de pensioenrichtleeftijd en de (verdere) verlaging van de
opbouwpercentages heeft tot gevolg dat de maximale omvang van pensioenaanspraken afneemt. Het op te
bouwen pensioen blijft immers gebaseerd op 70% van het laatstverdiende loon, terwijl het aantal jaren dat men
een pensioenuitkering ontvangt afneemt met twee. Dit betekent helaas echter niet automatisch dat de hoogte
van de aan pensioenuitvoerders te betalen pensioenpremie daalt. Enerzijds zijn pensioenuitvoerders,
werkgevers en werknemers niet verplicht om de ingangsdatum van het pensioen in de pensioenovereenkomst
daadwerkelijk aan te passen naar 67 jaar. De keuze hiervoor is immers aan de sociale partners en het is niet
ondenkbaar dat werknemers zich via de pensioenbesturen zullen verzetten tegen een verhoging van de

ingangsdatum van het pensioen,[48] ondanks dat dit betekent dat niet conform de maximale
opbouwpercentages pensioen kan worden opgebouwd. Anderzijds hebben pensioenfondsen reeds
aangegeven dat zij voornemens zijn om de pensioenpremie niet overeenkomstig de maximale
opbouwpercentages te verlagen, maar hun financiële positie willen verbeteren. Hoewel ik begrip heb voor de
financiële positie waar pensioenfondsen zich in bevinden en besef dat pensioenfondsen op grond van de
Pensioenwet een premie moeten hanteren waarbij rekening wordt gehouden met deze financiële positie, ben
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ik met de wetgever van mening dat het onwenselijk is dat als werknemers minder pensioen mogen

opbouwen, dit niet tot uitdrukking komt in lagere pensioenpremies.[49]

Ook de in art. 3.127 Wet IB 2001 opgenomen jaarruimte voor individuele inkomensvoorzieningen uit de
derde pijler van het stelsel van oudedagsvoorzieningen, zoals lijfrenten en bankspaarrekeningen, wordt
krachtens de Wet neerwaarts aangepast per 1 januari 2014. Hetzelfde geldt voor de in art. 3.68 Wet IB 2001
opgenomen maximale dotatie aan de fiscale oudedagsreserve. Wat betreft de fiscale oudedagsreserve wijs
ik op het advies uit 2012 van de Commissie inkomstenbelasting en toeslagen. Evenals deze commissie ben
ik van mening dat de fiscale oudedagsreserve tot op heden geen effectieve fiscale faciliteit is omdat zij veelal
niet wordt aangewend voor de aanschaf van een lijfrente, hetgeen kan worden gerepareerd door de

introductie van een anti-misbruik maatregel.[50]

3.2. Maximaal pensioengevend loon
  In het Belastingplan 2008 was een voorstel tot invoering van een maximaal pensioengevend loon ter hoogte

van € 185.000 opgenomen. De wetgever vond namelijk dat boven dit bedrag geen sprake meer was van het

bieden van een oudedagsvoorziening, maar van onbelaste vermogensopbouw.[51] Dit voorstel was vanuit het

oogpunt van de verzorgingsdoelstelling van het pensioen verdedigbaar,[52] maar heeft vanwege de
eventuele arbitraire grens van € 185.000 en de verwachte effectiviteit tot veel kritiek geleid. Uiteindelijk is
bovengenoemd voorstel niet ingevoerd, met als argument dat bij het bedrijfsleven geen behoefte zou zijn

aan het aftoppen van de fiscaal gefaciliteerde pensioenopbouw.[53]

In het regeerakkoord van het kabinet Rutte II is afgesproken om een maximaal pensioengevend loon van
€ 100.000 in te voeren. Evenals bij de voorgenomen verdere verlaging van de opbouwpercentages van art.
18a Wet LB 1964 e.v., liggen er louter budgettaire argumenten ten grondslag aan de afgesproken invoering

van het hiervoor genoemde maximale pensioengevend loon.[54] Dit doet gelijk denken aan het voorstel uit het
Belastingplan 2008.

Ik ben geen voorstander van de invoering van het voorgestelde maximale pensioengevend loon, met name
omdat ik de effectiviteit van de voorgestelde maatregel betwijfel. Ten aanzien van het budgettaire argument
merk ik op dat uit de doorrekening van het begrotingsakkoord blijkt, dat de voorgestelde maatregel een

relatief beperkte structurele besparing voor de schatkist oplevert.[55] Dit valt te verklaren omdat door de
voorgestelde maatregel in feite belastingheffing naar voren worden gehaald in die zin dat minder
pensioenpremie aftrekbaar is maar in de toekomst minder pensioenuitkeringen worden belast. Ik ben dan
ook met Dietvorst van mening, dat als de wetgever de fiscale faciliëring van pensioenen op effectieve wijze
zou willen beperken, zij beter kan (blijven) inzetten op het behoud van de belastingclaim over
pensioenuitkeringen van personen die in Nederland aanspraken hebben opgebouwd en naderhand zijn

geëmigreerd.[56] De Commissie inkomstenbelasting en toeslagen is overigens wel voorstander van een
maximaal pensioengevend loon. In afwijking van deze commissie ben ik echter niet van mening dat degenen
met een inkomen van meer dan € 62.500 per jaar voldoende realistische alternatieven hebben om een

goede financiële situatie voor de oude dag te realiseren.[57]

Indien men het regeerakkoord leest lijkt het of, nadat het voorgestelde maximale pensioengevend loon van
€ 100.000 is ingevoerd, pensioen opbouwen zonder volledige toepassing van de omkeerregel een
realistische optie is. Dit is naar mijn mening echter niet het geval. Aangenomen mag worden dat het
wegvallen van de omkeerregel als fiscale faciliteit dermate zwaar weegt, dat werknemers niet meer
geprikkeld worden om pensioen op te bouwen indien en voor zover het salaris meer dan € 100.000

bedraagt.[58] Als werknemers ondanks het bovenstaande toch deels niet gefaciliteerd pensioen willen
opbouwen, dat loopt men tegen een substantieel praktisch bezwaar aan. Pensioenuitvoerders zullen
namelijk mede op grond van art. 18 lid 3 Wet LB 1964 moeten gaan bijhouden en communiceren voor welk
deel van de betaalde pensioenpremie, opgebouwde aanspraken en te betalen pensioenuitkering, de
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omkeerregel al dan niet van toepassing is.[59]

4.Samenvatting en conclusies

Dat de AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd op grond van de Wet worden verhoogd naar 67 jaar, roept over het
algemeen weinig (maatschappelijke) discussie meer op. Anders is dit voor het tempo waarmee de AOW-leeftijd
wordt verhoogd. Om die reden moedig ik de in het regeerakkoord opgenomen versnelde verhoging van de AOW-
leeftijd van harte aan. Er zijn enkele overgangsmaatregelen in de Wet en het regeerakkoord opgenomen, maar ik
betreur het dat de wetgever het niet aantrekkelijker maakt om relatief oude werknemers in dienst te houden of te
nemen en dat het voorstel tot flexibilisering van de AOW-leeftijd vooralsnog niet wordt ingevoerd.

Wat betreft de in de Wet opgenomen verlaging van de opbouwpercentages van art. 18a Wet LB 1964 e.v., kan ik mij
vinden in de vastgelegde verlaging per 1 januari 2014. Daarentegen heb ik enige moeite met een verdere verlaging
van de opbouwpercentages zoals opgenomen in het regeerakkoord. Hoewel ik in dit verband begrip heb voor het
budgettaire argument, constateer ik dat een pensioen ter hoogte van 70% van het laatstverdiende loon veelal niet
wordt bereikt en dat de voorgenomen verlaging naar verwachting niet tot een verlaging van de pensioenpremie leidt,
tenzij de wetgever ingrijpt. Ten aanzien van pensioenen op basis van een beschikbare premieregeling pleit ik voor
een herziening van de opbouwsystematiek. Tot slot ben ik, mede vanwege het beperkte budgettaire belang en de
eventuele uitvoeringsproblemen, geen voorstander van de invoering van een maximaal pensioengevend loon van
€ 100.000.
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