Vraag en antwoord
pensioenrichtleeftijd 68

De pensioenrichtleeftijd
gaat met ingang van
1 januari 2018 met een
jaar omhoog van 67 naar
68 jaar. Wat betekent dit
voor u als werkgever en
wat betekent het voor
uw werknemers?

Mag de pensioenleeftijd in mijn pensioenregeling
ook 67 jaar blijven?
Ja, u mag hier in principe voor kiezen. Maar de jaarlijkse pensioenopbouw
moet dan wel lager zijn dan de maximale toegestane opbouw. De maximale
opbouw past bij een pensioenleeftijd van 68 jaar.
Nadelen van de keuze van 67 jaar zijn:
• De pensioenleeftijd van uw pensioenregeling (67 jaar) sluit niet aan op de
AOW-leeftijd. Deze stijgt naar minimaal 67 jaar en 3 maanden in 2022.
• Werknemers bouwen geen pensioen op tussen de pensioenleeftijd
67 jaar en de hogere AOW-leeftijd.
• De overlijdensrisicodekking en de premievrijstelling bij arbeidsongeschikt-
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Als een werknemer recht heeft op een arbeidsongeschiktheidspensioen en/of premievrijstelling bij
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Dit betekent ook dat de premie waarschijnlijk omhoog gaat.

de pensioenregeling.
• pensioen dat wordt uitgekeerd vanaf 65 jaar
• pensioen dat wordt uitgekeerd vanaf 67 jaar
• pensioen dat wordt uitgekeerd vanaf 68 jaar.
Werknemers kunnen met uitstellen en vervroegen er
voor kiezen om de ingangsdatum van deze verschillende
pensioenen aan te laten sluiten op de AOW-datum.

Wat gebeurt er met het verzekerde
partner- en wezenpensioen?
Het verzekerde partnerpensioen gaat iets omhoog.
Dat komt omdat er door de verhoging van 67 naar
68 jaar 1 dienstjaar meer is. De hoogte van het
partnerpensioen wordt onder meer berekend op
dat de premie waarschijnlijk omhoog gaat.
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basis van het aantal dienstjaren. Dit betekent ook

