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Programma
• Verhoging van de pensioenleeftijd
• Aanpassingen contracten per 1 januari 2013 nodig
• Pensioenontslag
• AOW-gat
• Anw-gat
• Wijzigen pensioenleeftijd

Wet verhoging AOW-leeftijd
• Verhoging AOW-leeftijd en koppeling aan levensverwachting
-

2013-2015: verhoging met één maand
2016-2018: verhoging met twee maanden
2019- 2023 verhoging met drie maanden
In 2023 dus 67 jaar. Daarna in stappen van drie maanden per jaar verder
omhoog o.b.v. leeftijdsverwachting
2013

2014

2015
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65 + 1 mnd 65 + 2 mnd 65 + 3 mnd 65 + 5 mnd 65 + 7 mnd 65 + 9 mnd 66 jaar

•

Flex-AOW voorlopig van de baan, regeerakkoord versnelt AOW-leeftijd

•

Pensioenrichtleeftijd in 2014 naar 67; vanaf 2015 in stappen van een jaar
omhoog o.b.v. leeftijdsverwachting
Septemberpakket: 67 jaar vanaf 2013 voor spreiden korting en adempauze
premie?

•

Wat is uw pensioenleeftijd?
• AOW-leeftijd schuift vanaf 1 januari 2013: minimaal 11 AOW-leeftijden
• Fiscale pensioenrichtleeftijd 67 jaar per 1 januari 2014
- Pensioenleeftijd in pensioenreglement

• Check pensioenontslagbeding: 65 jaar is niet goed
- AOW-gat en Anw-gat

• Leeftijdsdiscriminatie: bij AOW-leeftijd mag het, daaronder niet
- Tenzij KLM

Pensioenontslagbeding en AOW-gat
• Einde arbeidsovereenkomst bij 65 jaar in arbeidsovereenkomst?
• AOW gaat vanaf 1 januari 2013 in na 65 jaar: het AOW-gat van 1 maand
• AOW vanaf verjaardag: bestaand AOW-gaatje van max 1 maand

• Reeds gepensioneerden kunnen AOW-gat niet opvangen: tijdelijk pensioen
stopt op 65 jaar
• Anw-gat: werknemers met jongere partner die is verzekerd tot 65 jaar
• Wie betaalt het AOW- en Anw-gat?
• Stichting Belangen Gedupeerden AOW-gat
• Voorschotregeling SVB wordt overbruggingsregeling

Pensioenontslagbeding 2.0
• Arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege bij bereiken voor betrokkene
geldende vaste AOW-gerechtigde leeftijd
• Toch 65 jaar? Werknemers: beroep op leeftijdsdiscriminatie en doorwerken

• What if: pensioenontslagleeftijd 65 jaar is niet aangepast op 1 januari
2013?
• 65 jaar bedoeld als AOW-leeftijd?
• Heeft werknemer die wil doorwerken een echte arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd (voor het leven)?

Pensioenleeftijd in pensioenreglement
• Prognose Heemskerk: aansluiting bij fiscale pensioenrichtleeftijd
• Aansluiten bij AOW-leeftijd is uitvoeringstechnisch niet aanlokkelijk
• Jaarlagen pensioenopbouw 65 jaar en jaarlagen 67 jaar vanaf 2014
• Pensioen eerder laten ingaan is geen probleem
• Actuariele shuffle

Wijzigingstraject pensioenleeftijd
• Wijziging pensioenontslagbeding
• Wijziging pensioenleeftijd pensioenreglement
• Wijzigingstraject: werknemers aan boord?
• Wijzigingsbevoegdheid doorgecontracteerd
aan pensioenfonds?
• Hof Amsterdam 12 juni 2012 (Delta Lloyd)
• Eenzijdig wijzigingsbeding en zwaarwichtig
belang
• Niet: Wet verhoging AOW
• Instemming OR legt gewicht in de schaal

Conclusies
• Stilzitten is geen optie: oppassen en aanpassen
• Revisie pensioenontslagbeding en pensioenleeftijd
• Wijzigings- en medezeggenschapstraject
• Drie pensioenleeftijden: ga het maar uitleggen en communiceren
(bedoeling was transparant pensioencontract)
• Dit is nog maar het begin: invaren of niet invaren, isn’t that the question?

