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11-05-2016 | Door Hans van den Berg  
werkzaam bij Fiscale Zaken VIVAT Verzekeringen 
 
Het kan niet anders of staatssecretaris Wiebes gaat  na het lezen van mijn arti-
kel “De inconsistentie van het meten met twee maten ” in Financieel Actief van 
mei 2016 de door hem gegeven antwoorden intrekken e n de vragen opnieuw 
beantwoorden. Ik geef de staatssecretaris een voorz et voor deze nieuwe ant-
woorden.  

 

 
Ons kenmerk  
DB/2016/55 U2 
 
Geachte voorzitter, 
 
Hierbij stuur ik u, mede namens de staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, de door mij op grond van voortschrijdend inzicht herziene 
antwoorden op de relevante vragen van het lid Lodders (VVD) over premieper-
centages bij een pensioenrichtleeftijd lager dan 67 jaar. Voor de duidelijkheid 
heb ik de eerder door mij gegeven antwoorden lichter gekleurd. 
 
Hoogachtend, 
de staatssecretaris van Financiën, 
Eric Wiebes 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Vraag 1 
Bent u bekend met het door het Centraal Aanspreekpu nt Pensioenen van 
de Belastingdienst gepubliceerde antwoord op vragen  over de pensioen-
richtleeftijd onder de 67 jaar? 1  
 
Nieuw antwoord: Ja. 
Eerder antwoord: Ja 
 
Vraag 2 
Betekent dit antwoord dat sociale partners en vervo lgens pensioenuit-
voerders alle pensioenregelingen die een pensioenin gangsdatum kennen 
van de eerste van de maand waarin de deelnemer 67 j aar wordt, in combi-
natie met een opbouwpercentage van 1,875 (middelloo n) of 1,657 (eind-
loon), moeten aanpassen? 
 
Nieuw antwoord: Ja, op basis van de letterlijke wettekst is het door de Belas-
tingdienst gegeven antwoord juist. Ik ben echter van plan voor deze situatie een 
goedkeuring te geven, zodat deze aanpassing achterwege kan blijven. Met deze 
goedkeuring volg ik dezelfde lijn als bij mijn eerdere goedkeuring om pensioen-
uitkeringen te eindigen aan het eind van de maand waarin de gerechtigde is 
overleden. 
 
Eerder antwoord: De opbouwpercentages die op grond van het Witteveenkader 
ten hoogste in aanmerking mogen worden genomen (1,875 bij een middelloon-
regeling en 1,657 bij een eindloonregeling) zijn gekoppeld aan een pensioen-
richtleeftijd van 67 jaar. In een pensioenregeling mag eventueel een eerdere 
pensioeningangsdatum worden opgenomen, maar dat heeft wel tot gevolg dat 
de hiervoor genoemde maxima worden herrekend ten opzichte van de wettelijke 
pensioenrichtleeftijd met inachtneming van algemeen aanvaarde actuariële 
grondslagen (artikel 18a, zesde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964). Pen-
sioenregelingen die het pensioen laten ingaan op de eerste dag van de maand 
waarin de deelnemer 67 jaar wordt, in combinatie met het aan de 67e verjaardag 
als pensioeningangsdatum gekoppelde maximumopbouwpercentage van 1,875 
(middelloon) of 1,657 (eindloon), moeten derhalve inderdaad worden aangepast, 
ervan uitgaande dat ook voor het overige de fiscale ruimte van het Witteveenka-
der volledig is benut. 
 

                                                        
1 Http://www.belastingdienstpensioensite.nl/VA_14-008.htm 
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Vraag 3 
Hoeveel van dergelijke regelingen bestaan er? 
 
Nieuw antwoord: Het gaat waarschijnlijk om alle pensioenregelingen, want mij is 
niet bekend dat er pensioenuitvoerders zijn die beschikken over een systeem 
met een pensioenadministratie waarin het mogelijk is  om het pensioen te laten 
ingaan op de dag van het bereiken van de 67-jarige leeftijd.  
Ik ben van plan om een goedkeuring te geven voor het door de uitvoerder toe-
passen van de beslissing of een regeling binnen de fiscale ruimte blijft of niet. 
Dat heb ik eerder tijdelijk gedaan bij de introductie van de Wet VAP2 om te voor-
komen dat regelingen met zeer geringe afwijkingen aan de inspecteurs werden 
voorgelegd. En dat heeft prima gewerkt, want een uitvoerder kan met de juiste 
richtlijnen uitstekend zelf toetsen of de regeling in zijn geheel binnen de fiscale 
kaders blijft3. Bij twijfel kan de uitvoerder de regeling alsnog voorleggen aan de 
inspecteur.  
 
Eerder antwoord: Het is niet bekend bij hoeveel pensioenregelingen deze pro-
blematiek speelt. Om dit te bepalen zou voor elke pensioenregeling afzonderlijk 
gekeken moeten worden of de pensioeningangsdatum is gesteld op de eerste 
dag van de maand waarin de deelnemer 67 jaar wordt en bovendien de volledi-
ge fiscale ruimte (zoals maximaal opbouwpercentage, minimale franchise en 
maximaal nabestaandenpensioen) wordt benut. 
 
Vraag 4 
Klopt het dat dit standpunt niet direct voortvloeit  uit de wijzigingen van het 
Witteveenkader? Als het niet uit het wetsvoorstel “ Witteveenkader” komt, 
wanneer is dit dan besloten en betekent dit dan dat  er nu een extra (na de 
herberekening die wel voortvloeit uit het Witteveen kader) herberekening 
gemaakt moet worden? 
 
Nieuw antwoord: Ja, dat klopt. Wij weten dat sinds de introductie van het Witte-
veenkader per 1 juni 1999 de ingangsdatum van het ouderdomspensioen – on-
geacht de van toepassing zijnde pensioenleeftijd – is gelegen op de eerste dag 
van de maand waarin de pensioenleeftijd wordt bereikt. Dat staat namelijk al 
sinds die tijd zo in alle pensioenreglementen en heel veel daarvan zijn in het 
verleden op dit punt gewoon goedgekeurd.  
Op enig moment is bij de Belastingdienst een ander inzicht ontstaan. De aanlei-
ding daarvoor was een bezuinigingsmaatregel die per 1 april 2012 in werking 
trad. De AOW krijg je sindsdien niet meer uitgekeerd over de hele maand waarin 

                                                        
2 Besluit van 12 februari 2013, nr. BLKB2013/43M (vervallen per 1 januari 2015) 
3 Artikel 19c, lid 1, Wet LB 

je de AOW-leeftijd bereikt, maar partieel vanaf je verjaardag die maand. Dat 
leverde een eenmalige besparing op van gemiddeld een halve maand AOW. Het 
gevolg is wel dat de AOW en het ouderdomspensioen sindsdien niet meer tege-
lijk worden uitgekeerd, maar dat vonden wij een probleem dat door de  pensi-
oenuitvoerders moet worden opgelost. Door de door mij te geven goedkeuring 
zal de herberekening van de baan zijn, omdat dan weer per de eerste dag van 
de maand uitgekeerd kan worden zonder herberekening van de opbouwpercen-
tages of pensioenen.    
 
Eerder antwoord: In de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages 
pensioen en maximering pensioengevend inkomen is niets gewijzigd aan de 
pensioeningangsdatum en de pensioenrichtleeftijd. De voorgeschreven herreke-
ning bij een pensioen dat eerder ingaat dan bij het bereiken van de wettelijke 
pensioenrichtleeftijd geldt al vanaf de introductie van het Witteveenkader in 
1999. De Belastingdienst publiceert jaarlijks de maximumopbouwpercentages 
die als gevolg van de hiervoor bedoelde actuariële herrekening gelden bij een 
pensioen dat 1-7 jaren (tot 1 januari 2014: 1-5 jaren) eerder ingaat dan bij het 
bereiken van de wettelijke pensioenrichtleeftijd. In 2015 zijn voor het eerst ook 
de maximumpercentages gepubliceerd die gelden ingeval het pensioen niet een 
geheel jaar eerder ingaat dan bij het bereiken van de wettelijke pensioenricht-
leeftijd, maar een maand. Ook zonder deze publicatie van de Belastingdienst 
zou een dergelijke herrekening moeten worden gemaakt voor die situatie, nu 
deze herrekening voortvloeit uit de wet. 
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Vraag 5 
Bent u het ermee eens dat de opbrengst van de actua riële korting naar 66 
11/12 jaar (0,012% per jaar) niet opweegt tegen de kosten die gemoeid zijn 
met een aanpassing en de verwerking daarvan in de a dministratie? 
 
Nieuw antwoord: Ja, dat ben ik met u eens. We hebben dit 13 jaar lang nooit als 
een verruiming van de fiscale ruimte gezien, want we waren ons hiervan totaal 
niet bewust. De fiscale ruimte bestond er dus altijd al, van een verruiming is dan 
ook geen sprake. Maar gelukkig is in de wet voorzien in dit soort situaties en 
kunnen dit soort geringe afwijkingen worden toegestaan4. Ik zal me voor deze 
wijziging inzetten. 
 
Eerder antwoord: Het achterwege laten van actuariële herrekening betekent een 
verruiming van de fiscale ruimte. Om redenen van eenvoud en doelmatigheid 
acht ik dit echter tijdelijk aanvaardbaar bij pensioenregelingen die ingaan op de 
eerste dag van de maand waarin de deelnemer 67 jaar wordt. Voor die gevallen 
zal ik daarom voor een periode van twee jaar goedkeuren dat actuariële herre-
kening achterwege mag blijven. Deze goedkeuring is slechts van tijdelijke aard 
om partijen de gelegenheid te geven de pensioenregeling en de systemen en 
administratie van pensioenuitvoerders aan te passen. Na deze periode zal de 
wettelijke voorwaarde van actuariële herrekening bij vervroegde ingang van het 
pensioen weer volledig gelden. 
 
Vraag 6 
Kunt u aangeven wat het effect is op de pensioenuit kering van deze kor-
ting voor iemand met een modaal inkomen? 
 
Nieuw antwoord: Ja, dat kan ik. In mijn eerder gegeven antwoord ben ik er van 
uitgegaan dat de actuariële korting naar 66 11/12 jaar inderdaad 0,012% be-
draagt. Dat resulteert bij een werknemer met een modaal loon in een effect van 
de actuariële herrekening die op jaarbasis tussen de € 230 en € 430 bedraagt. 
Reken ik echter uit bij hoeveel pensioen deze herrekening hoort, dan lijkt er een 
fout in de berekening of de uitgangspunten te zitten. De berekende actuariële 
korting hoort immers bij een middelloonpensioen dat ligt tussen (1,863 / 0,012 x 
230 =) € 35.707 en (1,863 / 0,012 x 430 =) € 66.757. Deze pensioenbedragen 
lijken niet bij een werknemer met een modaal loon te horen, maar bij een werk-
nemer met twee tot drie maal een modaal loon. Nu ik echter van plan ben om 
een goedkeuring te geven voor het achterwege laten van de herrekening, doen 
deze effectberekeningen er niet veel meer toe.   
 
                                                        
4 Artikel 19d, letter a, Wet LB 

Eerder antwoord: Het effect van de actuariële herrekening op de totale  
pensioenuitkering is afhankelijk van de individuele omstandigheden van de 
werknemer, aard van de pensioentoezegging, omvang van de pensioengevende 
diensttijd, carrièreontwikkeling, bij te schrijven indexaties en dergelijke. Afhanke-
lijk van of er wel of niet rekening wordt gehouden met een carrièreontwikkeling 
ligt het effect van de actuariële herrekening tussen de € 230 en € 430 op jaarba-
sis. In beide gevallen is uitgegaan van een werknemer met een modaal loon bij 
aanvang, die ouderdomspensioen opbouwt in een fiscaal maximale middelloon-
regeling vanaf de 25-jarige leeftijd tot de eerste dag van de maand waarin de 
67e verjaardag valt. 
 
 
 

 


