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Kamerbrief 27-01-2012: Pensioenleeftijd in 2014 in één keer naar 67 jaar

Minister Kamp (SZW) meldt in een brief van 27 januari 2012 aan de Tweede Kamer dat hij
pensioenrichtleeftijd in het Witteveenkader in één keer in 2014 wil verhogen naar 67 jaar. Hiermee
komt hij tegemoet aan de wens van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. Hierdoor
is het wetsvoorstel “Verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum
AOW” beter uitvoerbaar en is er voldoende ruimte om de deelnemers tijdig te informeren. Ook gaat hij
in op het verzoek van het Verbond van Verzekeraars om een publieke regeling te treffen voor
bestaande arbeidsongeschikten en nabestaanden.

Nota van wijziging
Voor deze aanpassing van de pensioenleeftijd zal de minister een nota van wijziging indienen. Deze
nota zal nog een aantal aanpassingen van het wetsvoorstel bevatten. Deze aanpassingen zijn:
 het eerder opnemen van de flexibele AOW voor bijstandsgerechtigden wordt een vrijwillige keuze;
 bij een actuarieel neutrale omzetting van bestaande pensioenaanspraken in aanspraken op basis

van de nieuwe pensioenrichtleeftijd, is een overschrijding van de wettelijke maxima voor
ouderdomspensioen in zoverre toegestaan;

 de voorziene fiscale wijzigingen per 1 januari 2013 en 2015 gelden per 1 januari 2014.

Publieke regeling bestaande arbeidsongeschikten en nabestaanden
Het Verbond van Verzekeraars heeft ook gevraagd om een publieke regeling voor bestaande
arbeidsongeschikten en nabestaanden die van een private verzekeraar een uitkering ontvangen. Als
hun uitkering op uiterlijk leeftijd 65 stopt, krijgen zij te maken met een inkomensgat tussen 65 en de
dan geldende AOW-leeftijd. De minister onderkent dit en merkt op dat het volgens hem ook afhankelijk
is van de wijze waarop de einddatum van de uitkering is vastgelegd in de polis. Als de polis de
AOW-leeftijd als uiterste einddatum uitkering noemt, dient de verzekeraar volgens hem de uitkering
door te laten lopen tot de hogere AOW-leeftijd. De verzekeraars zullen hiervoor dan de komende jaren
een extra moeten reserveren.

De minister stelt dat de polissen waarop nog geen aanspraak op een uitkering loopt, kunnen worden
aangepast aan de nieuwe AOW-leeftijd. Voor sommige verzekeringen is een aanpassing van de
einddatum in principe afhankelijk van de gezondheid van de verzekerde, hoe verzekeraars hiermee
omgaan is mij nog niet bekend.

Het is niet bekend hoe groot de groep is die mogelijk een inkomensgat heeft. Volgens de minister
kunnen de inkomensgevolgen worden verzacht door de AOW-leeftijd en de ingangsleeftijd van het
aanvullende pensioen te vervroegen. Verder zullen de sociale zekerheidsuitkeringen wel doorlopen tot
de nieuwe AOW-leeftijd.

De minister ziet geen aanleiding om een publieke regeling te treffen voor bestaande
arbeidsongeschikten en nabestaanden.

Tot slot
De nieuwe regels voor de aanvullende pensioenen en het vitaliteitspakket zijn bekend. Onder de
button ‘Actueel’ vindt u ook een samenvatting van het vitaliteitspakket. Pensioenuitvoerders en
werkgevers krijgen nu extra tijd om een goede invulling te geven aan alle veranderingen die komen. Ik
adviseer u de consequenties voor de werkgever en de medewerkers in kaart te brengen en na te gaan
welke opties bij uw wensen en financiële mogelijkheden passen. Graag help ik u bij het nemen van de
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juiste beslissingen en de communicatie met de betrokkenen.
U kunt mij bereiken op de telefoonnummers 0548-518191 en 06-16026504.

Rijssen, 27 januari 2012

Erik Hertgers
Hertgers Pensioen Advies


