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E
en kleine twee miljard euro wordt er 
dit jaar minder aan pensioenpremie 
ingelegd. Dat is het direct gevolg van 
het nieuwe Witteveenkader. Per jaar 
mag nog maar 1,875% van het sala-

ris worden gespaard. Dat was 2,15%. Boven de 
€ 100.000 kan er helemaal niet meer met belas-
tingaftrek geld apart worden gezet voor de oude 
dag. Vrijwel alle Nederlandse werkenden bouwen 
daardoor minder pensioen op. 

Hoeveel minder hangt af van de pensioenre-
geling, maar gemiddeld is het al snel zo’n 10%, 
blijkt uit berekeningen van actuarieel pensioe-
nadviesbureau Lane Clark & Peacock (LCP). Een 
dertigjarige werknemer met een modaal inkomen 
(€ 35.000) bouwt tot zijn pensioenleeftijd 11% min-
der pensioen op. Voor een veertiger met twee keer 
modaal ziet het plaatje er iets zonniger uit. Maar 

Door een wijziging in de wet kan er sinds  
1 januari veel minder voor het pensioen  
worden gespaard. Er zijn verschillende  
manieren om het gat te dichten.

Langer werken,    
 minder pensioen
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de vijftiger met € 125.000  gaat er bijna 30% op 
achteruit (zie kader).

‘Het verschil is opvallend groot’, vindt Jeroen 
Koopmans van LCP. ‘De opbouw gaat fors om-
laag, maar daar staat tegenover dat de pensi-
oenleeftijd omhoog gaat naar 67. Die twee jaar 
extra zijn echter niet voldoende om dat verschil 
te overbruggen. Dat is bewust beleid.’ In het oude 
systeem kon je in veertig jaar een pensioen op-
bouwen van bijna 90% van je gemiddelde salaris: 
2,15%x40 jaar . Dat is nu nog geen 80%: 1,875x42 
jaar. 

Lagere pensioenopbouw betekent in principe 
meer salaris, want de pensioenpremie komt uit 
de loonsom. Met het extra salaris kan het verlies 
aan pensioen worden gecompenseerd. Die keuze 
is aan de werknemer (of de ondernemer, die zelf  
 voor zijn pensioen moet sparen).  
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