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Wie raakt het?
Wat is het probleem?
Wat zijn de gevolgen voor jouw pensioen?
Wat betekent dit voor de AOW-leeftijd?
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Inleiding

Door fiscale wetgeving ontstaat een
probleem met de PAS-regeling. Omdat het
wetgeving betreft, valt dit buiten de
invloedsfeer van de AC Rijksvakbonden.
Op 1 januari 2018 verschuift de fiscale
pensioenrichtleeftijd
`
van 67 naar 68 jaar.
De pensioenrichtleeftijd is een rekenleeftijd die wordt gebruikt voor de berekening
van de jaarlijkse maximaal toegestane
fiscale pensioenopbouw.

Wie raakt het?

Dit raakt iedereen die na 1 januari 2018
met de PAS gaat en op dat moment 57 jaar
is. Voor de medewerkers die nu al gebruikmaken van de PAS-regeling wijzigt er niets.

Wat is het probleem?

Indien je met de PAS gaat dan lever je zelf
5% van het salaris in, maar de pensioenopbouw is nog gebaseerd op het oude salaris
van 100%. Dit staat de fiscus vanaf 1
januari 2018 niet meer toe voor medewerkers van 57 jaar. Je mag dan alleen nog
pensioen opbouwen over het salaris dat je
daadwerkelijk ontvangt: 95%. Dit geldt
voor iedereen die na 1 januari 2018 met de
pas gaat en 57 jaar oud is. Het geldt niet
indien je vanaf 58 jaar met de PAS gaat.

De gevolgen voor jouw pensioen?

Je kan het ABP laten uitrekenen hoe groot
de pensioenschade is indien je tot jouw
pensioen over 5% van jouw huidige salaris
minder pensioen opbouwt. Je kan hiervoor
de klantenservice van het ABP bellen. Zij
zijn op maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8.00 tot 17.30 uur op telefoonnummer (045) 579 60 70.
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Kan je dit voorkomen?

Ja, je kan dit voorkomen door op 58-jarige
leeftijd met de PAS te gaan of door in 2017
nog met de PAS regeling te gaan.

Wat betekent dit voor de AOW-leeftijd?

De AOW-leeftijd gaat niet naar 68 jaar. De
AOW-leeftijd is afhankelijk van de levensverwachting. Deze wordt ieder jaar berekend door het Centraal Bureau van de
Statistiek.

De wet:
De verhoging van de fiscale pensioenrichtleeftijd volgt de systematiek die in
2012 met de Wet verhoging AOW-leeftijd
en fiscale pensioenrichtleeftijd is vastgelegd. In die wet is vastgelegd dat de
AOW-leeftijd vanaf 2022 meestijgt met de
levensverwachting. In de wet is daarvoor
een formule opgenomen. De eventuele
verhoging van de AOW-leeftijd wordt elk
jaar bepaald aan de hand van de raming
van het CBS van de toekomstige macro
gemiddelde resterende levensverwachting
op 65-jarige leeftijd ten opzichte van de
macro gemiddelde resterende levensverwachting op 65 jaar zoals die gold in de
referteperiode 2000-2009 (18,26 jaar).
Wanneer de levensverwachting met
minimaal 3 maanden stijgt, dan wordt de
AOW-leeftijd verhoogd. De fiscale pensioenrichtleeftijd is afgeleid van de AOWleeftijd. 10 jaar voordat volgens de ramingen de AOW-leeftijd in totaal met 1 jaar
stijgt, wordt de fiscale pensioenrichtleeftijd met 1 jaar verhoogd.
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