
Overheid schuift OAP-gat af op 
werkgevers 

Afspraken uit het verleden zijn geen 
garantie voor de toekomst 



Hoe het was 

Als je met pensioen ging op leeftijd 65 jaar, dan 
 
  kreeg je een AOW-uitkering 
  kreeg je een pensioenuitkering 

 
In de volksmond: 
  je kreeg pensioen 



Wijziging huidig pensioenstelsel 

Op 1 januari 2014 een tweetal wijzigingen: 
 
  wijziging van de AOW-leeftijd 
  wijziging van de pensioenleeftijd 

 
Gevolg: 
  AOW-leeftijd en pensioenleeftijd gaan uit elkaar 

lopen 



Wijziging AOW-leeftijd 

Op 1 januari 2014: 
 
  AOW-leeftijd gaat naar 65 jaar en twee maanden 

 
En daarna? 
  in 2018 de AOW-leeftijd op 66 jaar 
  in 2021 de AOW-leeftijd op 67 jaar 
 



Waarom wijziging AOW-leeftijd 

  vergrijzing neemt toe 
  verhouding werkenden/AOW-ers neemt af 
  werkenden betalen de AOW-uitkering 
  AOW-premie kent een maximum 



Waarom wijziging AOW-leeftijd 

 
  langer doorwerken verlaagt kosten uitkeringsduur 

(op termijn) 
  uitstel van betaling 
 



Hoe ziet de wijziging eruit? 

De nieuwe AOW-staffel 



Wijziging AOW-leeftijd stapsgewijs 

jaar AOW-uitkering geboren 

2014 65 jaar en 2 mnd. voor 1 nov. 1949 

2015 65 jaar en 3 mnd. voor 1 okt. 1950 

2016 65 jaar en 6 mnd. voor 1 juli. 1951 

2017 65 jaar en 9 mnd. voor 1 april 1952 

2018 66 jaar  voor 1 jan. 1953 



Wijziging AOW-leeftijd stapsgewijs 

jaar AOW-uitkering geboren 

2019 66 jaar en 4 mnd. voor 1 sept. 1953 

2020 66 jaar en 8 mnd. voor 1 mei 1953 

2021 67 jaar  voor 1 jan. 1954 



Gevolgen wijziging AOW-leeftijd 

Het ontstane OAP-gat: 
 
  het verschil tussen de “oude” AOW-leeftijd (65) 
  de nieuwe AOW-leeftijd (65-plus) 
  het OAP-gat wordt steeds groter (staffel) 



Gevolgen wijziging AOW-leeftijd 

jaar AOW-uitkering OAP-gat 

2014 65 jaar en 2 mnd. 2 mnd. 

2015 65 jaar en 3 mnd. 3 mnd. 

2016 65 jaar en 5 mnd. 6 mnd. 

2017 65 jaar en 7 mnd. 9 mnd. 

2018 66 jaar  12 mnd. 

2021 
 

67 jaar 
 

24 mnd. 



Gevolgen wijziging AOW-leeftijd 

Het ontstane OAP-gat komt voor rekening van de 
werkgever. Hoe? 
 
  verplicht doorwerken na 65 jaar 
  wettelijke verplichting. 
 



Gevolgen wijziging AOW-leeftijd 

jaar AOW-uitkering OAP-gat 

2014 65 jaar en 2 mnd. rekening werkgever 

2015 65 jaar en 3 mnd. rekening werkgever 

2016 65 jaar en 6 mnd. rekening werkgever 

2017 65 jaar en 9 mnd. rekening werkgever 

2018 65 jaar en 12 mnd. rekening werkgever 

2021 
 

67 jaar 
 

rekening werkgever 
 



Gevolgen wijziging AOW-leeftijd 

Wat doet de wetgever?  Weinig! 
 
Wetsvoorstel: doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd. 
 
 
Inhoudelijk: 
Een aantal arbeidsvoorwaardelijke regelingen. 
Voorbeeld: 
  loondoorbetaling bij ziekte: 6 weken 



Gevolgen 6 weken loondoorbetaling 

jaar AOW-leeftijd doorbetaling 
loon 

gat 

2014 plus 2 mnd. 6 weken 2 weken 

2015 plus 3 mnd. 6 weken 7 weken 

2016 plus 6 mnd. 6 weken 20 weken 

2017 plus 9 mnd. 6 weken 33 weken 

2018 plus 12 mnd. 6 weken 46 weken 



Wijziging van de pensioenleeftijd 

Wat betekent dat 



Wijziging pensioenleeftijd 

Op 1 januari 2014 wijziging van de pensioenleeftijd 
 
  pensioenleeftijd gaat direct naar 67 jaar 
  AOW-leeftijd holt achteraan 



Waarom wijziging pensioenleeftijd 

De betaalbaarheid van de pensioenen staat onder druk. 
Waarom? 
Lang leven risico (na 65 jaar) 
 
  mannen en vrouwen leven steeds langer  
  mannen: gemiddeld 17,9 jaar na leeftijd 65 jaar 
  vrouwen: gemiddeld 21,3 jaar na leeftijd 65 jaar. 

 
 



Waarom wijziging pensioenleeftijd 

Lang leven risico (na 65 jaar) 
 
  langer leven, langere uitkeringsperiode 
  langere uitkeringsperiode vereist financiering 
  langer werken, langere spaarperiode 

 
 



Waarom wijziging pensioenleeftijd 

De betaalbaarheid van de pensioenen staat onder druk. 
Waarom? 
 Beleggingsopbrengsten (een zeker risico) 
 Rentestand  
 
 
 

0 20 jaar 

63 

38 

100 

2,3% 

5% 



Wijziging pensioenleeftijd  

Verhoging pensioenleeftijd naar 67 jaar op 1 januari 
2014 betekent: 
 
  langer doorwerken 
  “lagere” premie 
  bestaande pensioenopbouw stopt op 31 dec. 2013 
  introductie nieuwe pensioenopbouw vanuit 

verzekeraars/pensioenfondsen 
 

 
 



Wijziging pensioenleeftijd  

1 jan. 2014 

oude pensioenopbouw 

nieuwe  
pensioenopbouw 

<70% 

geen indexatie   

In dienst treden 



Aandachtspunten wijziging pensioenleeftijd  

  wat doet het pensioenfonds op 1 jan. 2014 
  handhaven ze de oude pensioenleeftijd van 65 jaar 
  stappen ze over op leeftijd 67 jaar 
 
  wat doet de pensioenverzekeraar 
  handhaven ze de oude pensioenleeftijd van 65 jaar 
  stappen ze over op leeftijd 67 jaar 

 
 



Wijziging pensioenopbouw 2015 

De overheid heeft een financieringsprobleem. 
Wil bezuinigingen doorvoeren. 
Verlaging pensioenopbouw levert 3 miljard op. 
Verklaring: 
 
  pensioenpremies zijn fiscaal aftrekbaar 
  lagere premies, lager fiscaal aftrekbaar bedrag 
  hogere inkomstenbelasting 

 
Maar de overheid gaat niet over de premies! 
Maar wel over ons belastingsysteem(belastingschuld) 
 

 
 



Gevolgen wijziging pensioenleeftijd  

 

 

AOW 
en 
pensioen 

huidig 
inkomen 

  mijnpensioenoverzicht.nl 



Gevolgen wijziging AOW- en 
Pensioenleeftijd 

Voor de dagelijkse praktijk 



Gevolgen wijziging AOW-leeftijd  

 
 

 

  wijziging arbeidsovereenkomst 
  wijziging arbeidsvoorwaarden 
  wijziging arbeidsomstandigheden 
  wijziging verzekeringen 
  wijziging administratie (premies) 
 



Gevolgen wijziging pensioenleeftijd  

 
 

 

  wijziging pensioenovereenkomst/startbrief 
  voorstel verzekeraar of pensioenfonds 
  pensioenbeding in arbeidsovereenkomst 
  overleg werknemer/ OR bij verzekeringscontract 
  (lagere) pensioenpremie werkgever/werknemer 
  (lagere) pensioenuitkering op leeftijd 67 jaar 
  ook pensioenopbouw na leeftijd 65 jaar 



Disclaimer  

 
 

 

Deze informatie is met zorg samengesteld. Er is naar 
gestreefd de informatie juist en zo volledig mogelijk 
weer te geven. 
Onvolkomenheden als gevolg van menselijke 
vergissingen kunnen echter voorkomen, waardoor 
gegevens en calculaties kunnen afwijken. 
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten 
worden ontleend. 
De verstrekte informatie is aan wijziging onderhevig. 
November 2013 
 


