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Betreffende wetsvoorstel: 

 

33610 

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964, de 

Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en 

aanpassingswet Pensioenwet in verband met de aanpassing van het fiscale kader voor 

oudedagsvoorzieningen (Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen 

en maximering pensioengevend inkomen) 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 27 juni 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. VVD en PvdA 

stemden voor. 

 

 

Ingetrokken en verworpen amendementen 

 

Diverse artikelen 

1520 (Dijkgraaf) 

De aanpassing van het Witteveenkader leidt tot een neerwaartse bijstelling van het fiscaal 

gefaciliteerd pensioen. Met name voor jongeren is dat een forse ingreep. Daarom wordt in 

dit amendement het percentage verhoogd dat fiscaal gefaciliteerd opgebouwd mag worden. 

Op die manier wordt een veiligheidsmarge ingebouwd als pensioengerechtigden gedurende 

enkele jaren geen pensioen hebben kunnen opbouwen, aangezien in de huidige 

berekeningen uitgegaan wordt van ononderbroken betaalde arbeid. 

 

Concreet bewerkstelligt het onderhavige amendement een verhoging van de 

maximumopbouwpercentages voor fiscaal gefaciliteerde opbouw van ouderdomspensioen, 

partnerpensioen en wezenpensioen en een evenredige aanpassing van de 

maximumopbouw voor lijfrenten en de fiscale oudedagsreserve. Daarbij wordt  het 

maximumopbouwpercentage per dienstjaar voor ouderdomspensioen op basis van een 

middelloonstelsel verhoogd van 1,75% naar 1,85% van het gemiddelde pensioengevend 



 

 blad 2 

 

 

loon en worden de maxima voor op een ander stelsel (eindloonstelsel of 

beschikbarepremiestelsel) gebaseerd ouderdomspensioen en de (bij de verschillende 

stelsels) voor partnerpensioen en wezenpensioen geldende maxima, alsmede de voor de 

fiscale oudedagsreserve en (bancaire en niet-bancaire) lijfrenten geldende maxima op 

evenredige wijze aangepast. 

 

Dit amendement zou kunnen leiden tot een budgettaire derving in kastermen van  € 300 

miljoen in 2015, € 500 miljoen in 2016 en € 600 miljoen in 2017. De structurele 

budgettaire derving zou € 300 miljoen kunnen zijn.  

De indiener verwacht echter dat deze budgettaire derving niet zal optreden. In de eerste 

plaats gaat de indiener ervan uit dat de excedentenregeling vervalt, waarmee in de jaren 

2015-2017 respectievelijk € 10, € 20 en € 30 miljoen euro vrijvalt. Daarnaast zal de 

mogelijke structurele budgettaire derving hiermee worden teruggebracht tot €50 miljoen. 

De mogelijk resterende budgettaire derving hoeft niet op te treden indien de sociale 

partners serieus werk maken van de verlaging van de pensioenpremies, die als gevolg van 

de aanpassing van het Witteveenkader mogelijk is. De indiener is van mening dat de 

premieverlaging zo spoedig mogelijk moet worden gerealiseerd. Dit zal dan tot een 

belastinginkomstenstijging leiden bij de overheid. 

Ingetrokken. 

 

Diverse artikelen 

18 (Klaver) 

Het onderhavige amendement bewerkstelligt dat vanaf 1 januari 2015 binnen een 

middelloonstelsel nog een fiscaal gefaciliteerde opbouw van ouderdomspensioen mogelijk 

is van 2% van het gemiddelde pensioengevend loon. De overige maxima voor fiscaal 

gefaciliteerd pensioen en lijfrente worden op evenredige wijze aangepast. Ook wijzigt dit 

amendement het maximumpensioengevend loon ten opzichte van het wetsvoorstel van 

€ 100.000 naar € 50.000 (hetgeen overeenkomt met 1,5 maal het modale inkomen). De 

maximumpremiegrondslag in de 3e pijler wordt op overeenkomstige wijze aangepast. 

Verworpen. Voor: GroenLinks, PvdD en SP. 


