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Doorwerken na pensioendatum eenvoudiger 

Het wordt eenvoudiger om door te werken na de AOW-ingangsdatum. Het kabinet vindt het 

belangrijk dat AOW’ers gemakkelijker kunnen doorwerken op basis van een arbeidsovereenkomst. 

Als zij gemakkelijker door kunnen werken kan de samenleving langer profiteren van hun ervaring en 

kennis. 

 

Voorstel kabinet 

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt voor om AOW’ers die in dienst worden 

genomen te laten vallen onder de cao die van toepassing is in de sector. Zij dienen tenminste recht te 

krijgen op het minimumloon. Dat recht is op dit moment niet wettelijk geregeld. De ministerraad 

stemde begin november in met dit  voorstel. Met dit wetsvoorstel wordt het werkgevers 

aantrekkelijker gemaakt om AOW’ers langer door te laten werken. Zo wordt de loondoorbetaling bij 

ziekte teruggebracht naar zes weken in plaats van twee jaar. Werkgevers vinden de loondoorbetaling 

nu nog een belangrijke belemmering om gepensioneerden in dienst te houden of aan te nemen. De 

maatregelen moeten per 1 januari 2016 ingaan. 

 

Reorganisatie en ontslag 

Om verdringing van jongere werknemers te voorkomen worden werkgevers verplicht doorwerkende 

AOW’ers als eerste te ontslaan bij reorganisaties. Verder is een werkgever straks niet verplicht in te 

gaan op verzoeken van een AOW’er om het aantal te werken uren uit te breiden, zodat het niet ten 

koste kan gaan van het aantal uren van andere werknemers. Zij hebben immers AOW- inkomsten en 

zijn voor hun levensonderhoud niet volledig afhankelijk van het loon dat zij verdienen uit hun werk.  

In de Wet Werk en Zekerheid is op dit moment al geregeld dat een werkgever het contract bij het 

bereiken van de AOW-leeftijd zonder tussenkomst van UWV of rechter kan opzeggen. Bij opzegging 

is géén transitievergoeding verschuldigd. 
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Nieuwe overeenkomst na pensioendatum 

In artikel 7:667 lid 4 BW is de zogenaamde Ragetlie-regel opgenomen. Deze regel houdt in dat een 

arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd opvolgt 

niet van rechtswege eindigt, maar moet worden opgezegd. In de praktijk wordt er veel gebruikt 

gemaakt van tijdelijke arbeidsovereenkomsten. 

 

Ons commentaar 

Voor de werkgever kan dit zeker een positief effect hebben. Werkende gepensioneerden zijn in de 

regel goedkoper dan werknemers onder de AOW-gerechtigde leeftijd.  De werkgever hoeft ook geen 

WW-premie af te dragen en bij langdurig ziekte kan na 6 weken de loondoorbetaling stoppen.  Aan 

de andere kant staat er een forse(re) pensioenpremie tegenover. 

De werkgever moet bij ziekte wel meewerken aan terugkeer van de zieke op de werkvloer met onder 

andere een re-integratieplan. Of dit gaat leiden tot een verdringing van de jonge werknemers is nog 

even afwachten. 

PENSIOENLEEFTIJD VAN WERKNEMERS 
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Ontslagvergoedingen 

De ondernemer of HR-manager die serieus werk maakt van personeelsplanning ziet steeds minder 
mogelijkheden voor een actief maar tegelijkertijd ook sociaal afvloeiingsbeleid.      
Bij een groot aantal werkgevers leeft al langere tijd de veronderstelling dat het praktisch niet meer 

mogelijk is om op een fiscaalvriendelijke wijze afscheid te nemen van werknemers door hen een 

financiële regeling aan te bieden. 

Op welke wijze loont het nog de werknemer aan te zetten tot het nemen van ontslag of deze zelf te 

ontslaan door het aanbieden van een ontslagvergoeding? 

 

Ontslagvergoeding direct belast 

Vanaf dit jaar is het niet meer mogelijk om een ontslagvergoeding te storten op een hiervoor 

bestemde stamrechtrekening. Het gevolg daarvan is dat een financiële vergoeding voor de 

werknemer waar u afscheid van wilt nemen direct belast wordt.  

Bij afvloeiing van oudere werknemers loopt u daarbij ook het risico dat de belastingdienst uw 

financiële tegemoetkoming zal bestempelen als een Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) en 

dit zal betekenen dat een heffing van 52% aanstaande is op basis van artikel 32 ba van de Wet op de 

Loonbelasting. 

 

Pensioenoplossing 

Hoewel het vaak lijkt alsof er met de belastingdienst niet te communiceren is bemerken wij vaak dat 

het tegendeel waar is. Zo ook in deze casus. Desgevraagd geeft de belastingdienst aan dat de 

mogelijkheid van pensioenverbetering gebruikt kan worden om de ontslagvergoeding toe te kennen 

zonder vervelende fiscale gevolgen (Vraag & Antwoord 12-002 d.d. 141014) 

Iedere werknemer met een pensioenregeling wordt door de belastingdienst in de gelegenheid 

gesteld een pensioentekort aan te vullen.  
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Op basis van deze faciliteit is het mogelijk in de situatie waar men niet direct wenst af te rekenen 

met de fiscus over een ontslagvergoeding de heffing uit te stellen door pensioenverbetering toe te 

passen.  De werking is dan in grote lijnen vergelijkbaar met de afgeschafte mogelijkheid om een 

ontslagvergoeding te stallen op een Stamrechtrekening. 

 

Ontslagvergoeding 2015 

Ook in de gevallen waar men de ontslagvergoeding wil gebruiken voor eerdere pensionering of voor 

een inkomstenbron met een tijdelijk karakter biedt de Pensioenwet uitkomst. 

De bestedingsmogelijkheden voor flexibilisering uit hoofde van de Pensioenwet zijn grotendeels 

vergelijkbaar met de opties die de werknemer had met zijn Stamrecht in de lijfrentesfeer.  

 

Aanvullen van een pensioentekort is daarmee uitermate geschikt als het financiële instrument om te 

komen tot  afvloeiingsregelingen. 

 

Ons commentaar 

De mogelijkheid tot pensioenverbetering dient onderzocht én afgewikkeld  te worden voordat de 

werknemer met ontslag gaat. Alleen een nog voor de onderneming actieve werknemer kan samen 

met u tot pensioenverbetering overgaan.  Het heeft dus geen zin de procedure voor  

pensioenverbetering te starten als het ontslag al een feit is. 
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Versnelde en stapsgewijze verhoging AOW 

De AOW-leeftijd gaat, zoals in het regeerakkoord aangekondigd, vanaf 2016 versneld omhoog: naar 

66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Voor mensen met een lager inkomen geldt een tijdelijke 

overbruggingsregeling, onder de voorwaarden uit het Sociaal Akkoord. Dit betekent dat mensen die 

voor 1 januari 2013 deelnamen aan een VUT of prepensioen of vergelijkbare regeling recht hebben 

op een overbruggingsuitkering op minimumniveau. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid diende eind vorig jaar hierover een wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer. 

Overbruggingsregeling 

De tijdelijke overbruggingsregeling staat open voor mensen die voor 1 januari 2013 al deelnamen aan 

een VUT of prepensioen of vergelijkbare regeling. Deze regeling biedt  mensen die geen of te weinig 

(gezamenlijk) inkomen hebben in de periode tussen 65 jaar en de verhoogde AOW-leeftijd ter 

overbrugging een uitkering op minimumniveau.  

 

Noodzaak verhoging  

De verhoging van de AOW-leeftijd is nodig omdat mensen steeds ouder worden en daarom langer 

een AOW-uitkering nodig hebben. Daarnaast staat de betaalbaarheid van ons stelsel onder druk door 

de economische crisis van de afgelopen jaren. Om dit te betalen moeten we iets langer doorwerken 

en is een versnelde verhoging van de AOW-leeftijd nodig. Zo blijft de AOW houdbaar als belangrijke 

basisvoorziening voor iedereen. Mede dankzij de AOW behoort de armoede onder ouderen in 

Nederland tot de laagste in Europa. 

 

Verhoging AOW-leeftijd  

De AOW-leeftijd wordt vanaf 2016 in stappen van 3 maanden verhoogd en vanaf 2018 in stappen van 

4 maanden. Daarmee wordt de AOW-leeftijd 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 wordt de 

AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. De verhoging vindt plaats volgens onderstaand 

tijdspad 
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Voorstel versnelde, stapsgewijze AOW-verhoging 

Verhoging 
in 

Verhoging in 
maanden 

AOW-leeftijd Betreft personen geboren: 

2013 1 65 + 1 maand na 31 december 1947 en voor 1 december 
1948 

2014 1 65 + 2 
maanden 

na 30 november 1948 en voor 1 november 
1949 

2015 1 65 + 3 
maanden 

na 31 oktober 1949 en voor 1 oktober 1950 

2016 3 65 + 6 
maanden 

na 30 september 1950 en voor 1 juli 1951 

2017 3 65 + 9 
maanden 

na 30 juni 1951 en voor 1 april 1952 

2018 3 66 na 31 maart 1952 en voor 1 januari 1953 

2019 4 66 + 4 
maanden 

na 31 december 1952 en voor 1 september 
1953 

2020 4 66 + 8 
maanden 

na 31 augustus 1953 en voor 1 mei 1954 

2021 4 67 na 30 april 1954 en voor 1 januari 1955 

 

Ons commentaar 

Aangezien in 2016 de eerste aanpassing plaatsvindt ten opzichte van de huidige wetgeving, was er 

geen haast met de aanpassingen. Inmiddels worden de wetsvoorstellen en aanpassingen in de lagere 

wetgeving voorgehangen. 
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Verantwoordelijkheid pensioen 

Staatssecretaris Jetta Klijnsma geeft aan dat zowel werkgevers als werknemers eindverantwoordelijk 

zijn voor de ‘tweede pijler’. De Staatssecretaris wenst echter nog geen doorkijkje te geven naar de 

uitkomsten van de door haar geïnitieerde “De Nationale Pensioendialoog”. Ze wil het debat in dit 

stadium niet voor de voeten lopen met haar eigen voorkeuren. Of Klijnsma inzet op het behoud van 

collectiviteit en solidariteit als belangrijkste pijlers onder een toekomstig pensioenstelsel is nog niet 

duidelijk. Inmiddels zijn er diverse rapporten en analyses vanuit de wetenschap gepubliceerd. 

 

Sociale partners eindverantwoordelijk 

“In het kader van De Nationale Pensioendialoog heeft Klijnsma de SER om een formeel advies 

gevraagd. Werkgevers en werknemers zijn eindverantwoordelijk als het gaat om de tweede pijler. 

Het gaat om uitgesteld loon van mensen. Dat betekent dat waar het gaat over de tweede pijler, het 

niet alleen aan de politiek is om straks knopen door te hakken. Het is volgens Klijnsma een goed 

gebruik om in dit dossier samen met sociale partners tot conclusies te komen. In het verlengde van 

het Sociaal Akkoord zal men met werkgevers en werknemers om de tafel gaan zitten om op 

polderachtige wijze tot conclusies te komen. 

 

Beoordeling SER 

In het kader van de nationale pensioendialoog heeft de SER vier varianten verkend om ons 

pensioenstelsel te ontwikkelen en te versterken. Deze varianten zijn beoordeeld op basis van een 

aantal cruciale criteria. De nadruk in dit ontwerpadvies en in deze fase van de pensioendialoog ligt op 

de analyse van de varianten, nog niet op een keuze hiertussen.  

 

Analyse fundamenten toekomstig pensioenstelsel 

Partijen in de SER hebben gezamenlijk een grondige analyse gemaakt van de fundamenten voor een 

toekomstig pensioenstelsel. Daarbij is gekeken naar vier varianten die verschillen op een aantal 

dimensies. 
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De varianten zijn: 

 Uitkeringsovereenkomst met degressieve opbouw;  

 Nationale pensioenregeling;  

 Persoonlijk pensioenvermogen met vrijwillige risicodeling;  

 Persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling. 

Deze vier varianten zijn beoordeeld op cruciale criteria zoals het uiteindelijke pensioenresultaat, de 

aansluiting op maatschappelijke trends, de macro-economische effecten en de lastigheden qua 

transitie. Als resultaat van deze analyse ligt er nu een gedeelde visie op de plussen en minnen van de 

verschillende varianten voor een toekomstig pensioenstelsel. 

 

Onze opmerking 

De meningen over de uiteindelijke variant lopen ver uitend. De SER ziet de variant ‘persoonlijk 

pensioenvermogen met collectieve risicodeling’ als een interessante variant voor de toekomst. Dit 

lijkt echter op een poldermodel, aangezien men niet op één lijn zit. Het zou zo maar kunnen dat 

collectieve risicodeling afvalt en er een algemene pensioenplicht gaat ontstaan op grond van 

persoonlijk pensioenvermogen. 
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Onderzoek BPF-aansluiting werkgevers 

Een bedrijfstakpensioenfonds loopt het risico dat niet alle onder de werkingssfeer vallende 

werkgevers zijn aangesloten. DNB doet onderzoek naar de beheersing van het risico van onvolledige 

aansluiting bij deze pensioenfondsen. 

 

Pensioenfondsen 

De pensioenaanspraak bij een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds wordt bepaald door de 

werkingssfeer van het bedrijfstakpensioenfonds en de activiteiten van de werkgever. De aanspraak is 

niet afhankelijk van de vraag of de werkgever zich bij het pensioenfonds heeft aangemeld en premie 

heeft betaald. Het risico bestaat dat een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds geconfronteerd 

wordt met werknemers die hun pensioenaanspraken opeisen terwijl daarvoor geen premie is 

betaald.  

DNB gaat bij een tiental bedrijfstakpensioenfondsen onderzoeken welke maatregelen zij hebben 

getroffen om het risico op onvolledige aansluiting van werkgevers te beheersen. DNB zal daarbij ook 

nagaan of het pensioenfonds het risico en de mogelijke schade in kaart heeft gebracht en tot welke 

conclusies dit heeft geleid.  

 

Kleine werkgevers 

DNB voert het onderzoek uit bij pensioenfondsen in bedrijfstakken waar sprake is van veel kleine 

werkgevers of een snel wisselend personeelsbestand. DNB verwacht dat daar het risico van niet-

aangesloten werkgevers het grootst is.  

Het onderzoek gaat in januari 2015 van start. Het doel van dit onderzoek is tweeledig. Enerzijds 

wenst DNB inzicht te krijgen in de mate van beheersing van de in het onderzoek betrokken 

pensioenfondsen. Anderzijds hoopt DNB dat het onderzoek ‘good practices’ oplevert die andere 

pensioenfondsen kunnen helpen om het risico zoveel mogelijk te beperken. 
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Onze opmerking 

Dit onderzoek zal nog meer druk leggen op pensioenfondsen om alle werkgevers aan te sluiten, die 

mogelijkerwijs onder de verplichtstelling vallen. 

Het risico voor werkgevers om – met terugwerkende kracht – geconfronteerd te worden met 

verplichte aansluiting en premiebetaling aan het pensioenfonds gaat hiermee zeker toenemen. 

Het zou mooi zijn als DNB ook gaat kijken naar de werkgevers die ten onrechte onder de 

verplichtstelling vallen en onnodig vast worden gehouden in de verplichtstelling tegen aanzienlijke 

premiebetalingen. 

 

 

Doorbeleggen tijdens pensioenuitkering 

Op dit moment is er een hoofdlijnennota ‘Optimalisering wettelijke kader premieovereenkomsten’ 

met een  aantal verbetervoorstellen voor premieovereenkomsten. 

Groei premieovereenkomsten  

In 2014 hebben ongeveer 470.000 deelnemers een premieovereenkomst. Het aantal deelnemers 

met een premieovereenkomst neemt de laatste jaren snel toe. In 2013 namen ongeveer 330.000 

mensen hieraan deel. Het aantal deelnemers met een premieovereenkomst groeide in één jaar tijd 

met ruim 42%! 
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Optimalisering pensioenresultaat premieovereenkomsten  

Volgens de Pensioenwet moeten deelnemers aan een premieovereenkomst uiterlijk op de 

pensioeningangsdatum het opgebouwde pensioenkapitaal in één keer omzetten in een 

pensioenuitkering. Hierdoor is de hoogte van de pensioenuitkering afhankelijk van de rente op het 

moment van pensionering.  

 

De beleggingshorizon van een deelnemer wordt op deze manier verkort, omdat in de uitkeringsfase 

géén beleggingsrisico meer genomen kan worden. Ook moet al vóór de pensioeningangsdatum het 

beleggingsrisico worden afgebouwd. Door de verplichte omzetting van het beleggingskapitaal in een 

gegarandeerd levenslang pensioen en de vroegtijdige afbouw van het beleggingsrisico wordt de 

beleggingshorizon onnodig verkort. Onnodig rendementspotentieel gaat op deze wijze voor de 

pensioengerechtigde verloren.  

 Het kabinet heeft de wens het pensioenresultaat voor deelnemers met een premieovereenkomst te 

verbeteren.  

 

Verbetervoorstellen 

De kern van de verbetervoorstellen is dat deelnemers met een premieovereenkomst ook in de 

uitkeringsfase beleggingsrisico’ s mogen nemen. De deelnemer kan voor zijn levenslange 

pensioenuitkering kiezen uit: 

 een gegarandeerde uitkering; 

 een uitkering die afhankelijk is van een individuele beleggingsstrategie; 

 een uitkering die geheel of gedeeltelijk afhankelijk van collectieve beleggingen. 

 

In het laatste geval treedt de deelnemer voor of op de pensioendatum toe tot een collectief, waarin 

gepensioneerden zowel het beleggingsrisico als het langlevenrisico met elkaar delen. In de 

hoofdlijnennota wordt ook de mogelijkheid uitgewerkt om de toetreding tot het collectief geleidelijk 

te laten plaatsvinden gedurende een periode van maximaal 10 jaar voorafgaand aan de 

pensioenrichtleeftijd. 
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Om de uitkering bij beleggen schokbestendig te maken moeten deelnemers positieve- of negatieve 

beleggingsresultaten over een langere periode uitsmeren. In de nota wordt hiervoor een termijn 

genoemd van vijf jaar.  

 

Vervolgtraject 

In het voorjaar zal het kabinet een voortgangsbrief naar de Tweede Kamer sturen. Het kabinet streeft 

naar aanpassing van de wetgeving per 1 januari 2016. 

 

Onze opmerking 

De voorstellen zijn met name geschreven vanuit de positie van pensioenfondsen. Voor 

pensioenverzekeraars is het doorbeleggen na pensioendatum zoals voorgesteld vrijwel niet 

uitvoerbaar, tenzij op portefeuille-niveau nieuwe productinvullingen komen. 
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Vernieuwd besluit premieovereenkomsten 

Op 30 december publiceerde de staatssecretaris van Financiën het vernieuwde besluit beschikbare 

premieregelingen, premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen. Het besluit is in 

werking getreden op 1 januari 2015. 

 

Actualisering besluit 

Het besluit is een actualisering van het besluit uit 2013 en is uitgebreid met de mogelijkheid om 

‘netto pensioen’ te sparen. Het verduidelijkt de fiscale regels voor beschikbare premieregelingen en 

kapitaalovereenkomsten. Net als de besluiten uit 2009 en 2013 bevat dit besluit “netto-staffels”. De 

opslag voor kosten en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid zijn niet opgenomen in deze 

staffels.  

Het fiscale kader voor premie- en kapitaalovereenkomsten is in dit vernieuwde besluit uitgewerkt op 

basis van ‘Witteveen 2015’. Formeel betreft het de Wet verlaging maximumopbouw- en 

premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen, de wijziging van die wet en 

het Belastingplan 2014.  

Het gaat uit van een pensioenopbouw gebaseerd op een bereikbaar pensioen van 75% van het 

gemiddelde loon in 40 dienstjaren, waarbij in 2014 nog werd uitgegaan van 37 dienstjaren. Vanaf 

2015 wordt het pensioengevend gemaximeerd op € 100.000,-. De in het besluit opgenomen tabellen 

zijn daaraan – voor zover nodig - aangepast. 

 

Bijlagen in het besluit 

Het besluit bevat, net als het oude, verschillende bijlagen.  

1. Bijlage I bevat drie tabellen met premiestaffels voor beschikbare premies voor opbouw van 

ouderdoms- en eventueel partnerpensioen ter grootte van circa 70% van het 

ouderdomspensioen.  

 

2. Bijlage II geeft voorwaarden voor kapitaalovereenkomsten. 
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3. Bijlage III bevat voorwaarden voor premieovereenkomsten waarbij  de premie direct 

verplicht wordt omgezet in een aanspraak op een uitkering. 

 

4. Bijlage IV bevat drie tabellen op basis van 3% rekenrente. Deze tabellen zijn voor 

premieovereenkomsten die gericht zijn op een fiscaal maximaal middelloonpensioen. 

Hieraan worden extra voorwaarden en toetsmomenten op fiscale bovenmatigheid gesteld. 

 

5. Bijlage V geeft voorwaarden voor premieovereenkomsten op basis van de kostprijs van een 

fiscaal maximaal middelloonpensioen. 

 

6. Bijlage VI beschrijft de voorwaarden voor pensioenregelingen met uitkeringen in 

beleggingseenheden. 

 

7. Bijlage VII bevat voorwaarden en twee tabellen voor het nettopensioen. Tabel 1 geeft een 

premiestaffel op basis van 4%. Tabel 2 geeft  een premiestaffel op basis van 3% rekenrente. 

 
Onze opmerking 

De bijlage voor de netto pensioenregeling was al gepubliceerd door de belastingdienst op 22 oktober 

2014. Voor het nettopensioen op basis van 3% rekenrente gelden dezelfde voorwaarden als die voor 

premieovereenkomsten op basis van 3% rekenrente inclusief een uitkeringsbegrenzing. Met dien 

verstande dat de toetsing plaatsvindt op basis van het loon vermenigvuldigd met de nettofactor. 

Voor de financieel adviseur is het van belang om de afweging met de voor- en nadelen van netto 

pensioen in verhouding tot ‘netto lijfrente’ goed in beeld te brengen. Het uiteindelijke financiële 

product dient passend te zijn voor de werknemer, waarbij rekening wordt gehouden met de 

financiële positie, risicobereidheid,  doelstellingen en kennis/ervaring van de werknemer.  
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