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ONDANKS DE ZORGVULDIGE WIJZE WAAROP ONZE BERICHTGEVING TOT STAND KOMT KAN GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR EVENTUELE (DRUK)FOUTEN WORDEN AANVAARD. 

 

 

 
 

De pensioenleeftijd gaat per 1 januari naar 68 jaar: nieuwe fiscale maxima zijn bekend! 
Voor de pensioenopbouw hanteert de belastingdienst “fiscale maxima”.  De nieuwe maxima zijn van grote  invloed op de 
pensioenregeling.     
 
Eindloon- en middelloonregeling 
De maximale jaaropbouw blijft gelijk. In een middelloonregeling bijvoorbeeld blijft de jaaropbouw 1,875 %. Maar 
dan wel op het 68e jaar. De pensioenleeftijd mág op 67 jaar blijven staan, maar dan móet de pensioenopbouw 
lager zijn. In onderstaande tabel zijn de nieuwe maxima samengevat. 
 

 Fiscale maxima 2018 

Pensioenrichtleeftijd  Eindloon Middelloon 

68 1,657 % 1,875 % 

67 1,535 % 1,738 % 

66 1,426 % 1,614 % 

65 1,327 % 1,502 % 

 
Uit de tabel blijkt dat een pensioenleeftijd van 67 jaar nog wel is toegestaan. Maar dan moet de jaarlijkse 
pensioenopbouw wel  worden verlaagd. Voor de middelloonregeling bijvoorbeeld van 1,875 % naar 1,738 %.  
De verhoging van de pensioenleeftijd onder handhaving van hetzelfde opbouwpercentage leidt in het algemeen 
tot een verlaging van de pensioenpremie. Dient dat premievoordeel ten gunste van de werkgever te komen? Dan 
is een goede bedrijfseconomische onderbouwing richting OR en werknemers van belang. Loopt het contract (de 
uitvoeringsovereenkomst) met de pensioenuitvoerder af? Dan is er grote kans dat die premieverlaging verdwijnt 
als sneeuw voor de zon… 
 
Beschikbare premieregeling 
Ook de hoogte van de beschikbare premie moet worden aangepast.  In de praktijk worden premiestaffels met een 
rekenrente van 4 % en 3 % gebruikt. Beide premiestaffels moeten per 1 januari 2018 worden aangepast. Klik  hier 
voor de nieuwe premiestaffels. 
Uit de tabel blijkt dat de hoogte van de beschikbare premie daalt. Maar er zijn ook oplossingen om dit te 
voorkomen. Dan blijft het pensioen voor de werknemers gelijk, evenals de premielast  voor de werkgever. 
 
Save the date 

mailto:info@pensioenperspectief.nl?subject=Email%20nav%20Pensioen%20Periodiek
https://www.pensioenperspectief.nl/wp-content/uploads/2017/04/premiestaffels.pdf
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Op 8 juni organiseren we onze traditionele relatiemiddag voor Werkgevers en HR.  Dan gaan we uitgebreid in op 
deze nieuwe pensioenwetgeving. Wat zijn de gevolgen, hoe anticipeer je daarop als Werkgever/HR? Klik  hier 
voor meer informatie. 
 
Gratis tool: bereken je eigen AOW en pensioenleeftijd   
Deze tool geeft inzicht in de ontwikkeling van de AOW- en Pensionleeftijd. De tool berekent ook uw pensioenleeftijd. Niet 
schrikken …        
 
AOW- en Pensioenleeftijd blijven stijgen 
De hoogte van de AOW- en de pensioenleeftijd is gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting. Dat 
betekent dat de AOW- leeftijd en de pensioenleeftijd blijven stijgen. Die koppeling betekent ook dat de AOW- en 
de pensioenleeftijd “nooit” meer gelijk zullen zijn! Vraag onze gratis tool aan. 
 
 Save the date 
Op 6 juni organiseren we onze traditionele relatiemiddag voor Werkgevers en HR.  Dan gaan we uitgebreid in op 
de nieuwe pensioenwetgeving. Wat zijn de gevolgen, hoe anticipeer je daarop als Werkgever/HR? Klik hier voor 
meer informatie. 
 

https://www.pensioenperspectief.nl/relatiemiddag-werkgevershr/
mailto:info@pensioenperspectief.nl?subject=AOW%20en%20Pensioenleeftijd%20tool%202017
https://www.pensioenperspectief.nl/relatiemiddag-werkgevershr/

