
Wetsvoorstel pensioenleeftijd 66 naar Tweede Kamer

Minister Kamp (SZW) heeft op 10 mei 2011 het wetsvoorstel om de AOW-leeftijd vanaf
2020 te verhogen naar 66 jaar naar de Tweede Kamer gestuurd (Wet verhoging
pensioenleeftijd naar 66 jaar).

Aanvullend pensioen
Volgens dit wetsvoorstel geldt voor aanvullende pensioenen (tweede pijler) al vanaf 2013
een nieuw fiscaal kader (Witteveenkader). De maximale percentages voor
pensioenopbouw worden verlaagd en de pensioenrichtleeftijd gaat dan al naar 66 jaar.

Het maximum opbouwpercentage voor het ouderdomspensioen wordt voor
eindloonregelingen verlaagd van 2% naar 1,75% en voor middelloonregelingen van
2,25% naar 2%. De maximum opbouwpercentages voor het nabestaanden- en
wezenpensioen worden ook verlaagd. Ook de maximale premiepercentages voor
beschikbare premieregelingen gaan omlaag. Het uitgangspunt is dat een volledig
pensioen in 40 jaar in plaats van de huidige 35 jaar kan worden opgebouwd.
De opgebouwde pensioenrechten tot 2013 blijven intact. Ook de minimum
toetredingsleeftijd blijft 21 jaar (Pensioenwet).

De groep werknemers die op 1 januari 2013 ouder is dan 58 jaar heeft nog recht op AOW
vanaf 65 jaar, maar het aanvullende pensioen dat vanaf 2013 wordt opgebouwd heeft
wel een pensioenrichtleeftijd van 66 jaar. Dit is een bewuste keuze van de regering. Op
deze wijze wordt ook van deze groep een bijdrage gevraagd.
Echter, voor de groep werknemers die op 31 december 2004 55 jaar of ouder waren, kan
het huidige fiscale kader worden gehandhaafd. Hiermee wordt voor deze groep het
overgangsrecht voor VUT- en prepensioenregelingen (VPL-wetgeving) volledig
gerespecteerd. Van deze groep zullen overigens de meesten in 2013 al met (vervroegd)
pensioen zijn.

Er kan echter nog van veel veranderen omdat minister Kamp heeft toegezegd dat hij het
pensioenakkoord nog in het wetsvoorstel wil verwerken. De onderhandelingen over het
pensioenakkoord zijn vertraagd door de onenigheid over dit akkoord binnen de FNV.

FOR en lijfrente
Het dotatiepercentage voor de FOR en het premiepercentage in de derde pijler (lijrenten)
zullen ook per 1 januari 2013 worden aangepast. Het maximale dotatiepercentage voor
de FOR wordt verlaagd van 12% naar 10%. Het premiepercentage voor lijfrente wordt
verlaagd van 17% naar 14,5%.

Sociale verzekeringen en voorzieningen
Verder zullen de sociale verzekeringen en voorzieningen doorlopen tot de nieuwe AOW-
leeftijd. Hiervoor zal nog een aanpassingswetsvoorstel op een later moment naar de
Tweede Kamer worden gezonden.

Overheidsfinanciën
Verhoging van de AOW-leeftijd en een aanpassing van het fiscale kader (Witteveenkader)
voor aanvullende pensioenen (tweede pijler), dragen bij aan de houdbaarheid van de
overheidsfinanciën. De aanpassing van het Witteveenkader, de derde pijler (lijfrenten) en
de FOR leveren structureel 700 miljoen op vanaf 2013.
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