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20200326 Uitkeringsperiode oudedagsverplichting aanpassen 

Het is mogelijk om de resterende duur van de ODV-uitkeringsperiode aan te passen 
na het verlagen van de AOW-leeftijd op grond van de Wet temporisering verhoging 
AOW-leeftijd. Dit is echter niet verplicht. 

Voor het aanpassen van de resterende ODV-uitkeringsperiode gelden de volgende 
aandachtspunten: 

1. Het aanpassen van de resterende ODV-uitkeringsperiode kan zowel 
gedurende het ODV-uitkeringsjaar als op de ODV-uitkeringsverjaardag 
plaatsvinden. 

2. Het bedrag van de uit te keren ODV-termijnen moet direct herrekend worden 
bij het aanpassen van de resterende ODV-uitkeringsperiode aan de lager 
vastgestelde AOW-leeftijd. 

3. De ODV-uitkeringsverjaardag wijzigt niet bij het aanpassen van de resterende 
ODV-uitkeringsperiode gedurende het ODV-uitkeringsjaar. Op het moment 
van deze tussentijdse aanpassing vindt er ook geen oprenting plaats van de 
op dat moment resterende waarde van de ODV. 

4. Bij het aanpassen van de resterende ODV-uitkeringsperiode op de ODV-
uitkeringsverjaardag zal de waarde van de ODV wel opgerent moeten worden 
met de marktrente van artikel 12.3a van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 
2011 (URLB). Voor de oprenting van de ODV wordt verwezen naar V&A 17-
027. 

5. Bij het aanpassen van de resterende ODV-uitkeringsperiode aan de verlaagde 
AOW-leeftijd, mag de aangepaste resterende ODV-uitkeringsperiode (alsnog) 
naar keuze worden afgerond op hele maanden of jaren. Voor het afronden 
van een ODV-uitkeringsperiode wordt verwezen naar V&A 17-029. 

Heeft u vragen, dan kunt u mij bereiken via: 
T: 055-7851377 
M: 06-16026504 
E: erik@hertgerspensioenadvies.nl 

Apeldoorn, 26-03-2020 
Erik Hertgers 

Hertgers Pensioen Advies 

Disclaimer 
Dit artikel is geschreven naar de inzichten van 26 maart 2020. Hertgers Pensioen 
Advies heeft bij het redigeren van dit artikel de nodige zorgvuldigheid betracht. 
Hertgers Pensioen Advies is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat als 
gevolg van onjuistheden in dit artikel. 

https://centraalaanspreekpuntpensioenen.belastingdienst.nl/publicaties/va-17-027-v200101/
https://centraalaanspreekpuntpensioenen.belastingdienst.nl/publicaties/va-17-027-v200101/
https://centraalaanspreekpuntpensioenen.belastingdienst.nl/publicaties/va-17-029-v191114/
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