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Plannen Rutte 2 veroorzaken 
dramatische daling pensioen.  
Van onze verslaggeefster Yvonne Hofs, AMSTERDAM – deel 1.  

 

De pensioenen zullen als gevolg van het nieuwe 

regeerakkoord dramatisch dalen. Door de forse beperking 
van de wettelijke pensioenopbouw per 2015 zullen 
jongeren na 40 jaar werken tientallen procenten minder 

pensioen krijgen dan de huidige generatie ouderen.  
Pensioenfondsen hebben hier meteen na de presentatie 

van het regeerakkoord op gewezen, maar de pensioen-
effecten van het akkoord raakten ondergesneeuwd door de 
commotie over de inkomensafhankelijke zorgpremie.  

 
 
De pensioenen van toekomstige generaties zullen 

dalen doordat het nieuwe kabinet de pensioen- 
opbouw fors verlaagt.  
 

Vanaf 2015 bouwen werknemers maximaal 1,75% 
van hun brutosalaris aan pensioenrechten op.  
Nu is dat nog 2,25%.  
Hiermee wil het kabinet op den duur structureel  

€ 1,1 miljard euro per jaar besparen.  
 
Werknemers die meer dan € 100.000,-- euro per 

jaar verdienen, gaan er in hun opbouw nog meer  
op achteruit. Zij mogen voor het wat ze meer 
verdienen dan een ton helemaal geen 

pensioenpremie meer aftrekken.  
 
De Pensioenfederatie stelt dat de maatregel met 

name desastreus is voor jongeren.  

Ouderen behouden de al opgebouwde rechten en 

hebben dus minder last.  
Volgens pensioenfondsen zullen velen het met 
minder pensioen moeten doen dan de 

minimumnorm van 70% procent van het 
middelloon.  
Omdat werknemers per gewerkt jaar straks 
minder opbouwen, valt hun pensioen veel lager 

uit.  
 
Wie veertig jaar heeft gewerkt kan een pensioen 

verwachten van 70% van het loon dat hij 
gemiddeld tijdens zijn loopbaan heeft verdiend, 
inclusief AOW.  

 
In de praktijk komt dat neer op minder dan de 
helft,  

  

 

Ook in het regeerakkoord: u gaat vanaf 2014 veel minder  
pensioen opbouwen. De fiscus slaat namelijk eerder toe.  
34 tot 40 % van het laatstverdiende loon, dat is wat Rutte 2 de meeste oud-werknemers  
aan pensioen laat ontvangen. Rechten die oudere werknemers onder het oude, fiscaal  
gunstige regime hebben opgebouwd, blijven gewoon staan.  
Door Yvonne Hofs – deel 2.  

 

In alle commotie rond de zorgpremies en de hypotheekrenteaftrek is het een beetje 
ondergesneeuwd, maar het regeerakkoord heeft ook ingrijpende gevolgen voor de pensioenen.  

Het paarse kabinet Rutte 2 past namelijk het zogenoemde Witteveenkader aan.  
Dat is de wetgeving waarin is vastgelegd hoeveel pensioen werknemers fiscaal voordelig kunnen  
opbouwen.  

Dat maximale opbouwpercentage gaat in 2015 omlaag van 2,15 naar 1,75 %. Werknemers die 
meer dan € 100.000,-- per jaar verdienen, gaan er qua pensioenopbouw nog meer op achteruit. 

Zij mogen voor het salarisdeel dat boven de ton uitkomt helemaal geen pensioenpremie meer 
van de belasting aftrekken.  
Nu ligt die maximumgrens bij ongeveer € 162.000,--.  
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Om te kunnen begrijpen wat dit voor gevolgen 
heeft, is enige uitleg over het Nederlandse 
pensioenstelsel waarschijnlijk geen overbodige 

luxe. Dat stelsel bestaat uit drie onderdelen, ook 
wel 'pijlers' genoemd.  
 
De eerste pijler is het basispensioen, de AOW. 
Die uitkering is voor alle Nederlanders, rijk of arm, 
gelijk. Wel is de gezinssituatie relevant. De AOW 

voor alleenstaanden is hoger dan voor 
samenwonenden en gehuwden. De AOW wordt 
gefinancierd via de inkomstenbelasting.  

De AOW-premie is een deel van de loonheffing en 
wordt direct op het salaris ingehouden.  
Iemand die veel verdient, betaalt tijdens zijn 

werkende leven dus meer AOW-premie dan 
iemand met een laag inkomen.  
 
De tweede pijler bestaat uit de pensioenrechten 
die werknemers opbouwen bij hun 
pensioenfonds, het zogeheten 'aanvullend 
pensioen'.  

De meeste Nederlanders zijn verplicht aangesloten 
bij een pensioenfonds. Zij bouwen aanvullend 
pensioen op via een aparte pensioenpremie.  

De werkgever haalt die premie elke maand af van 
het brutosalaris en maakt het bedrag vervolgens 
over naar het pensioenfonds.  

 
Over de pensioenopbouw in de tweede pijler 
wordt geen inkomstenbelasting geheven.  

Van het brutosalaris wordt altijd eerst de 
pensioenpremie afgetrokken voordat de 
loonheffing (inkomstenbelasting) wordt berekend.  

 
Pas na pensionering, als de ex-werknemer het 
opgebouwde pensioen krijgt uitgekeerd, moet hij 

er alsnog inkomstenbelasting over betalen.  
Deze uitgestelde belastingheffing is per saldo 
voordelig voor de burger, omdat vrijwel iedereen 

er na zijn pensioen in inkomen op achteruitgaat en 
daardoor naar een lagere belastingschijf terugvalt.  
 

Iemand die over zijn loon 52% inkomstenbelasting 
betaalde, betaalt over zijn pensioen vaak maar 
42%.  
De belastingaftrek geldt ook voor de derde pijler, 
die bestaat uit individuele pensioen- 
verzekeringen en pensioenbankspaarrekeningen.  

Werknemers die een pensioentekort hebben 

(bijvoorbeeld omdat ze op relatief late leeftijd zijn 
gaan werken of vaak van baan zijn gewisseld) 
kunnen zich individueel bijverzekeren met een 

lijfrentepolis of extra geld opzijzetten op een 
bankspaarrekening.  

Zelfstandigen die meer willen dan alleen AOW zijn 
vaak geheel op de derde pijler aangewezen,  
omdat ze meestal niet bij een pensioenfonds zijn 

aangesloten.  
 
Het Witteveenkader bepaalt de grenzen van die 
fiscale voordelen.  

In de tweede pijler mag nu maximaal 2,25% van 
het brutosalaris belastingvrij worden gespaard 

voor het pensioen.  
Voor de derde pijler geldt een soortgelijk 
maximum.  

Met de hypotheekrenteaftrek is dit de grootste 
fiscale subsidie die de overheid aan de burgers 
verstrekt.  

 
Het fiscale douceurtje op de pensioenopbouw is 
niet aan de bezuinigingsdrift van de kabinetten-

Rutte ontsnapt.  
 

Rutte - 1 besloot het maximale opbouwpercentage 

in 2014 te verlagen van 2,25 naar 2,15 %.  
In het nieuwe regeerakkoord van Rutte – 2 staat 
dat het in 2015 verder omlaag gaat naar 1,75%.  

Hiermee wil het kabinet op den duur structureel  
€ 1,1 miljard per jaar besparen.  

 
Omdat werknemers per gewerkt jaar straks 
minder pensioenrechten opbouwen, valt hun  

pensioen veel lager uit.  
Wie veertig jaar heeft gewerkt, kan een pensioen 
verwachten dat 70% bedraagt van het loon dat hij  

gemiddeld tijdens zijn loopbaan heeft verdiend. 
Dat is inclusief AOW.  
 

In de praktijk komt dat neer op minder dan de 
helft, en vaak maar 34 tot 40%, van het 
laatstverdiende loon.  
Vooral voor jongeren pakt dit ongunstig uit, want 

de rechten die oudere werknemers al onder het 
oude, fiscaal gunstige regime hebben opgebouwd, 
blijven gewoon staan.  

 
Het pensioenverlies repareren via een verzekering 
wordt tegelijkertijd minder makkelijk gemaakt, 

want de fiscale beperking geldt ook voor de derde 
pijler.  
 

Voor inkomens boven de € 100.000,-- is het 
pensioenverlies door de al eerder genoemde 
'aftopping' in de opbouw nog groter.  

De positieve kant van dit verhaal is dat de 
pensioenpremies omlaag kunnen als het 
pensioendoel wordt versoberd.  
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Maar of die premieverlaging er echt komt, is 
onzeker.  
Tijdens cao-onderhandelingen kunnen vakbonden 

en werkgevers immers ook besluiten de premies  
niet te verlagen, maar de extra financiële ruimte te 
gebruiken voor pensioenindexatie of voor  

verbetering van het nabestaandenpensioen.  

 
En als de premies wel omlaag gaan, levert de 
werknemer een deel van die extra koopkracht  

meteen weer in via de loonheffing die over het 
vrijgevallen salaris wordt geheven.  
 

 
 
 

 
Het Financieel Dagblad van 10 oktober 2012 publiceert echter:  

 
 
 

 
 
 

 
 
 


