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Op 1 januari 2018 gaat de pensioenrichtleeftijd van 67 naar 68 jaar.  
 
 
Ingang AOW-leeftijd omhoog naar 66 jaar  

Op 1 januari 2018 gaat de AOW-leeftijd omhoog naar 66 jaar. Vervolgens gaat de AOW-
leeftijd gedurende een aantal jaar nog met vier maanden per jaar omhoog. Hierdoor 
verschuift de ingangsdatum van de AOW steeds meer richting 68 jaar. In 2021 ontvangt de 
werknemer pas vanaf 67 jaar AOW en in 2022 pas vanaf 67 jaar en drie maanden. 
Vermoedelijk in december 2017 zal het CBS bepalen of de AOW-leeftijd nóg hoger dient te 
worden als gevolg van de gestegen levensverwachting.  

 
Pensioenrichtleeftijd omhoog naar 68 jaar  

Naast een stijging van de AOW-leeftijd stijgt ook de pensioenrichtleeftijd. Op 1 januari 
2018 gaat de pensioenrichtleeftijd in een keer omhoog van 67 naar 68 jaar. Dit betekent 
dat een werknemer tot maximaal 68 jaar pensioen op kan bouwen en dat dit opgebouwde 
pensioen vanaf de 68 jarige leeftijd uitgekeerd wordt.  

 
Wat betekent dit voor de huidige pensioenregeling  

Deze wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor de collectieve pensioenregeling. Er zal 
goed gekeken moeten worden naar de inhoud van de pensioenregeling. Deze moet wel 
fiscaal zuiver blijven! Het is niet verplicht om de pensioenrichtleeftijd in de 
pensioenregeling te verhogen naar 68 jaar. Het blijft ook na 1 januari 2018 gewoon 
toegestaan om een eerdere pensioenrichtleeftijd dan 68 jaar binnen de pensioenregeling 
te hanteren. De fiscale mogelijkheden voor pensioenopbouw gaan echter wel uit de 
nieuwe pensioenrichtleeftijd van 68 jaar. Dat betekent dat als de pensioenleeftijd 
ongewijzigd blijft er minder pensioen opgebouwd mag worden.  

 
Fiscale toets  

Vanaf 1 januari 2018 wordt de pensioenregeling fiscaal getoetst aan de nieuwe 
pensioenrichtleeftijd. Als blijkt dat de pensioenregeling bovenmatig is, wat betekent dat 
de pensioenopbouw de fiscale grenzen overschrijdt, moet de pensioenregeling aangepast 
worden. Zowel de pensioenuitvoerder als wij informeren je als dit het geval is.  
Ook als de regeling niet bovenmatig is, is een aanpassing van de pensioenregeling naar 68 
jaar te overwegen. Hierdoor ontstaat er wellicht een betere aansluiting bij de overige 
arbeidsvoorwaarden en sociale verzekeringen.  

 
Instemming  

Als de pensioenregeling aangepast wordt, betekent dit een wijziging van de 
arbeidsvoorwaarden van de werknemer. Daarom vereist een aanpassing van de 
pensioenregeling instemming van de OR of PVT en daarnaast van elke individuele 
werknemer.  
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Aansluiting tussen AOW en ouderdomspensioen  

Er is geen automatische koppeling tussen de ingangsdatum van de AOW en de 
ingangsdatum van het ouderdomspensioen. Een werknemer kan zelf besluiten wanneer de 
pensioenuitkering start, onafhankelijk van de ingangsdatum van de AOW.  
In het verleden was de ingangsdatum van de AOW en de ingangsdatum van het pensioen 
gelijk aan elkaar. Dit is nu niet het geval. Toch zijn er een aantal mogelijkheden om AOW 
en ouderdomspensioen op elkaar aan te laten sluiten. Wij zetten de mogelijkheden op een 
rijtje:  
 

➢ Stoppen met werken op de AOW-leeftijd;  
De werknemer kan ervoor kiezen om het ouderdomspensioen met de 
pensioenrichtleeftijd van 68 jaar in te laten gaan op de ingangsdatum van de AOW. 
Het pensioen is dan wel lager omdat het eerder ingaat en de pensioenopbouw 
eerder stopt dan 68 jaar.  

 
➢ Gedeeltelijk stoppen met werken op de AOW-leeftijd;  

Als de AOW ingaat, kan ook een gedeelte van het ouderdomspensioen ingaan. 
Daarnaast kan de werknemer als de werkgever daarmee akkoord gaat gedeeltelijk 
blijven werken. Hierbij geldt ook dat het pensioen wat lager zal zijn.  
Een werknemer kan het ouderdomspensioen ook vóór de AOW ingangsdatum al 
(gedeeltelijk) laten ingaan. Er zijn verschillende situaties denkbaar waarbij 
gekeken moet worden wat voor de individuele werknemer een passende oplossing 
is. Het pensioen kan (gedeeltelijk) ingaan waarbij de werknemer bijvoorbeeld nog 
(gedeeltelijk) blijft werken. Maar de werknemer kan ook met wederzijds 
goedvinden ontslag nemen.  

 
 
Vastlegging pensioenrichtleeftijd in arbeids- en pensioenovereenkomst  

Bij deelname aan een pensioenregeling zijn de afspraken tussen werkgever en werknemer 
vastgelegd in een pensioenovereenkomst. Vaak wordt in de arbeidsovereenkomst naar 
deze pensioenovereenkomst verwezen. Wij raden altijd aan de einddatum van de 
arbeidsovereenkomst gelijk te stellen aan de ingangsdatum van de AOW. Hiermee heb je 
op AOW-leeftijd van de medewerker een ontslagmoment waarbij je zonder financiële 
gevolgen uit elkaar kunt gaan. De pensioenrichtleeftijd die vastligt in de pensioenregeling 
kan anders zijn dan de AOW-leeftijd. Bij ontslag of bij ingang AOW moet je hier afspraken 
over maken met je werknemer.  
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