
Wijzigingen 2015

Wat staat er in de wet?
De overheid bepaalt hoeveel pensioen u elk jaar 

maximaal op mag bouwen, zonder dat u daarover 

belasting hoe�  te betalen. In de wet is vastgelegd 

dat u vanaf 2015 maximaal 1,875% van uw pensioen-

grondslag aan pensioen op mag bouwen, met een 

pensioenrichtlee� ijd van 67 jaar. Nu is dat maximum  

nog 1,84% van uw pensioengrondslag  met een 

pensioenlee� ijd van 65 jaar. 

Ook kunt u vanaf 2015 niet meer fi scaal  gefaciliteerd 

pensioen opbouwen over het pensioengevend salaris 

boven € 100.000.

Wijziging 1: 
pensioenrichtlee� ijd naar 67 jaar
Het pensioen dat u hee�  opgebouwd gaat standaard 

in als u 65 jaar wordt. Dit noemen we de ‘pensioen-

richtlee� ijd’. Vanaf 2015 wordt de pensioenrichtlee� ijd 

verhoogd naar 67 jaar. Ook het pensioen dat u al hee�  

opgebouwd wordt omgerekend naar een pensioen met 

een pensioenrichtlee� ijd van 67 jaar. Uw opgebouwde 

pensioen wordt hierdoor hoger. Het pensioen hoe�  

immers korter te worden uitgekeerd. Per saldo blij�  

de waarde van uw pensioen gelijk. De verhoging 

van de pensioenlee� ijd betekent niet dat u ook twee 

jaar langer moet blijven werken. U kunt – net zoals 

nu – ook eerder met pensioen gaan. Als u eerder met 

pensioen gaat dan 67, wordt uw pensioenuitkering 

weer lager.

Wijziging 2: opbouw wijzigt
U gaat vanaf 2015 elk jaar 1,875% (was 1,84%) van 

uw pensioengrondslag aan pensioen opbouwen tot 

uw AOW datum. Dit is het maximaal toegestane 

opbouwpercentage. De franchise wordt € 12.642 (was 

€ 13.449). U gaat dus wat meer pensioen opbouwen, 

maar dit pensioen wordt wel later uitgekeerd. De 

premie gaat omhoog naar 26,2% (was 25%). De eigen 

bijdrage voor u blij�  gelijk (8%).

Wijziging 3: 
geen opbouw boven € 100.000
Vanaf 2015 bouwt u geen pensioen meer op over 

het pensioengevend salaris boven € 100.000. Ook 

het partnerpensioen wordt berekend over 

maximaal € 100.000.

Deze wijziging hee�  dus alleen invloed op uw 

pensioensituatie als u meer verdient dan € 100.000. 

Inmiddels hee�  ook de werkgever hierover met u 

gecommuniceerd, dit zal nog een vervolg krijgen.

Voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid 

mag het pensioenfonds u nog steeds verzekeren ook 

boven de € 100.000. Pensioenfonds MN zal dat ook in 

2015 doen net zoals afgelopen jaren. De premie van 

1,7% zal via de werkgever aan het pensioenfonds 

worden afgedragen.

Vanaf 1 januari 2015 geldt de nieuwe fi scale pensioenwetgeving. Omdat de 
wet verandert, moet onze pensioenregeling ook worden aangepast.

Tenslo� e
Begin februari 2015 zullen wij u informeren over wat de wijzigingen precies voor u betekenen. 

Hee�  u nu al vragen? Bel ons, mail ons of loop langs op de 5e etage van de Zilveren Toren.

? !


