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9 INLeIDING

Inleiding

We hebben ons hele leven met de fiscus te maken. Maar op oudere leeftijd 

spelen belastingen een extra grote rol. We naderen dan de pensioenleef-

tijd, beginnen serieus na te denken over het nalaten van vermogen of 

willen misschien de overwaarde in het eigen huis benutten.

In dit boek vindt u informatie over wat deze situaties fiscaal gezien voor 

u betekenen en leest u hoe u kunt voorkomen dat u te veel belasting 

betaalt.

Hoofdstuk 1 richt zich op het naderen van het pensioen. Hoe ziet uw 

inkomen er dan uit en is het voldoende om uw levensstijl voort te kunnen 

zetten? Zo nee, welke vermogensbestanddelen kunt u als aanvulling 

gebruiken?

U leest over de belastingaangifte in het jaar dat u de AOW-gerechtigde 

leeftijd bereikt, zoals de tarieven die voor AOW’ers gelden, maar ook over 

het voorkómen van een naheffing loonbelasting.

Voor ouderen gelden bepaalde fiscale regelingen en mogelijkheden. In 

hoofdstuk 2 leest u daar meer over. We beginnen met een korte uitleg 

van het systeem zodat u de verschillende inkomsten, aftrekposten en 

uw vermogen kunt plaatsen. We behandelen in dit hoofdstuk verder een 

aantal onderwerpen die specifiek op de situatie van senioren betrekking 

hebben.

Hoofdstuk 3 gaat over de vraag wat u met uw vermogen wilt doen. Wat 

zijn de regels bij schenkingen en hoe kunt u zo gunstig mogelijk via een 

schenking vermogen overdragen aan uw kinderen of anderen? Hier 

komt ook het helpen van de jongere generatie bij de aanschaf van een 

woning aan bod. Tot slot hebben we het over vermogensoverdracht bij 

overlijden. U leest over het wettelijk erfrecht en de verschillende testa-

mentvormen, maar ook over het codicil.

In het laatste hoofdstuk is aandacht voor de rol van de erfbelasting na 

een overlijden. U zult daarvoor aangifte moeten doen.

Kortom: een nuttig boek met praktische tips, die in allerlei (reken)voor-
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beelden zijn uitgewerkt, met de laatste cijfers en gegevens van 2015. 

Dankzij het register achterin vindt u het een en ander makkelijk terug.
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ophouden met werken en met pensioen gaan is 

een bijzondere mijlpaal, met prettige maar soms 

ook minder prettige bijkomstigheden. er zal name-

lijk nogal wat veranderen op financieel gebied.

mijn  
pensioen 
komt eraan01
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In dit hoofdstuk treft u informatie aan over uw inkomen als u (bijna) met 

pensioen gaat. Hoe ziet uw inkomen er dan uit en is het voldoende om 

uw levensstijl te behouden? Zo nee, welke vermogensbestanddelen kunt 

u als aanvulling gebruiken?

1.1 Mijn inkomen
Voor ons allemaal geldt dat we na ons pensioen graag voldoende fi-

nanciële middelen willen hebben om onze levensstijl voort te kunnen 

zetten. De inkomsten kunnen uit verschillende bronnen komen: AOW 

(Algemene ouderdomswet), pensioen via de werkgever, zelf opgebouwd 

vermogen via lijfrentes, spaargeld en overwaarde in een eigen woning 

en inkomsten uit werk na de pensionering. We kennen deze inkomsten 

ook wel als de eerste pijler (de AOW), de tweede pijler (pensioen via de 

werkgever), de derde pijler (zelf opgebouwd pensioen via lijfrentes), de 

vierde pijler (spaargeld en overwaarde) en de vijfde pijler (menselijk 

kapitaal, denk aan: langer doorwerken).

Goed nieuws is dat er, als iemand met pensioen gaat, bruto minder in-

komen nodig is om hetzelfde netto-inkomen te houden dan vóór de 

AOW-leeftijd. Er hoeft dan namelijk geen premie AOW meer te worden 

betaald. Deze premie zit in de eerste twee schijven van het tarief van 

box 1, zie par. 1.2a.

1.1a De eerste pijler: AoW

De AOW is een basispensioen van de overheid. Iedereen die in Neder-

land woont of werkt, is hier automatisch voor verzekerd. Over elk jaar 

dat iemand in Nederland heeft gewoond of gewerkt, wordt 2% AOW-

uitkering opgebouwd.

U bouwt een volledig pensioen op als u in de 50 jaar vóór de AOW-

leeftijd altijd verzekerd bent geweest. Mensen die bijvoorbeeld een tijd 

in het buitenland hebben gewoond of gewerkt, hebben minder AOW 

opgebouwd: 2% minder per buitenlands jaar.

Er zijn uitzonderingen op deze regel. In een aantal gevallen kan het zo 

zijn dat u niet verzekerd bent terwijl u wel in Nederland woont óf dat u 

buiten Nederland woont maar toch verzekerd bent. Op de website van 

de Sociale Verzekeringsbank (www.svb.nl/aow) vindt u een overzicht 

van deze uitzonderingen.
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Tip

Omdat de kosten van de AOW oplopen, komen er steeds meer maatrege-

len waardoor de AOW later ingaat.  Per 1 januari 2013 is de AOW-leeftijd 

volgens een vast schema verhoogd. Dit betekent dat de AOW-leeftijd 

voor iedereen die in of na 1948 is geboren sinds 1 januari 2013 met een 

maand verhoogd werd. De stappen worden sindsdien per 1 januari van 

elk jaar steeds aangepast en ze worden steeds groter.

De verhoging zal sneller gaan na 2015. Er wordt op een later tijdstip beslist 

of de AOW-leeftijd verder omhoog gaat voor mensen die na 1956 geboren 

zijn. In tabel 1 ziet u hoe het verloop naar de leeftijd van 67 jaar eruitziet.

Tabel 1 Schema versnelde verhoging AOW-leeftijd

Om een versnelde verhoging door te kunnen voeren, moet het kabi-

net de wet wijzigen. Er is een wetsvoorstel ingediend waar de Tweede 

en Eerste Kamer nog mee akkoord moeten gaan. Aangezien het hier 

gaat om afspraken in het regeerakkoord, lijkt het onwaarschijnlijk dat 

dit wetsvoorstel niet wordt aangenomen. Wij hebben in tabel 1 dan ook 

het versnelde schema opgenomen.

AoW-leeftijd checken
op www.checkuwaowleeftijd.nl kunt u, door uw geboortedatum in te 

voeren, zien wanneer u recht heeft op AoW.

Als u plannen heeft om eerder te stoppen met werken, kan dat beteke-

nen dat u een langere periode zonder inkomen moet overbruggen. De 

U bent geboren: U krijgt 
AoW in:

Uw leeftijd als uw AoW- 
uitkering ingaat, is:

na 31 december 1947 en voor 1 december 1948 2013 65 + 1 maand

na 30 november 1948 en voor 1 november 1949 2014 65 + 2 maanden

na 31 oktober 1949 en voor 1 oktober 1950 2015 65 + 3 maanden

na 30 september 1950 en voor 1 juli 1951 2016 65 + 6 maanden

na 30 juni 1951 en voor 1 april 1952 2017 65 + 9 maanden

na 31 maart 1952 en voor 1 januari 1953 2018 66

na 31 december 1952 en voor 1 september 1953 2019 66 + 4 maanden

na 31 augustus 1953 en voor 1 mei 1954 2020 66 + 8 maanden

na 30 april 1954 en voor 1 januari 1955 2021 67
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financiering hiervoor zal dan ergens anders vandaan moeten komen.

Recht op AOW heeft u vanaf de dag waarop u de AOW-leeftijd bereikt. 

Voor iemand die de afgelopen periode van vut (vervroegde uittreding) of 

prepensioen gebruik heeft gemaakt, kan dit een periode zonder inkomen 

betekenen. De vut- of prepensioenuitkering stopt namelijk vaak in de 

maand waarin iemand 65 jaar wordt.

Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet wat betreft inkomen en/of 

vermogen, kunt u recht hebben op een overbruggingsuitkering. Deze 

uitkering loopt maximaal vanaf uw 65e verjaardag tot de dag waarop uw 

AOW ingaat. Op www.svb.nl kunt u hierover meer informatie vinden 

(zoekterm ‘overbruggingsuitkering’).

Voor iedereen met een WAO-, WIA, bijstands- of ANW-uitkering heeft 

de latere ingangsdatum van de AOW geen invloed, omdat deze uitkerin-

gen doorlopen tot aan de nieuwe AOW-leeftijd. Als u bijvoorbeeld op 18 

augustus 2015 65 jaar wordt, ontvangt u vanaf 18 november 2015 AOW. 

De uitkering die u nu heeft, krijgt u dan nog tot 18 november.

Het kabinet heeft plannen om nog meer maatregelen te nemen en zo 

de kosten van de AOW te beperken. Het wilde in 2015 de hoogte van de 

AOW aanpassen als een AOW’er samenwoont met een of meer volwas-

senen. Dit zou ook gelden als iemand samenwoont met eerstegraads 

bloedverwanten, zoals een ouder met een meerderjarig kind, omdat 

zij ook kosten als huur, gas en water delen. De AOW zou dan verlaagd 

worden naar 50% van het minimumloon en even hoog worden als de 

AOW-uitkering voor gehuwden. Dit is ook wel bekend onder de term 

‘kostendelersnorm’. Het invoeren van deze norm is door het kabinet 

uitgesteld. Er zal in ieder geval tot 1 juli 2016 geen sprake zijn van een 

kostendelersnorm in de AOW.

De AOW-uitkering kan ook verhoogd worden. Dat gebeurt bijvoorbeeld 

als samenwonende AOW’ers allebei nog een eigen koop- of huurwo-

ning hebben. In plaats van een AOW-uitkering van 50% ontvangen 

zij een uitkering van 70%. Dit geldt met terugwerkende kracht tot 1 

februari 2014.

Partnertoeslag

Sinds 1 januari 2015 ontstaat geen nieuw recht op partnertoeslag AOW 

meer. Het is dus niet meer mogelijk een toeslag te krijgen als de partner 

van een gehuwde AOW-gerechtigde jonger is dan de pensioengerech-
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tigde leeftijd. Hierop geldt één uitzondering: mensen die als gevolg van 

de verhoging van de AOW-leeftijd pas na 1 januari 2015 AOW-gerechtigd 

worden, hebben nog wel recht op de toeslag. Wel moeten zij op dat 

moment dat zij AOW-gerechtigd worden ook voldoen aan de overige 

voorwaarden. Het gaat hier om de mensen die in november en december 

2014 65 jaar zijn geworden. Mensen die al voor 1 januari 2015 een toeslag 

ontvingen, behouden die zolang ze aan de voorwaarden voldoen. Op 

www.svb.nl/aow vindt u het overzicht van de voorwaarden voor AOW-

partnertoeslag.

1.1b De tweede pijler: pensioen via de werkgever

De tweede pijler bestaat uit het pensioen dat u via uw werkgever op-

bouwt. Bijna alle werknemers nemen deel aan een pensioenregeling. 

Bij het aangaan van een loondienstverband geeft de werkgever hierover 

informatie. Voor de meesten van ons geldt dat zowel de werkgever als 

uzelf als werknemer elke maand een bedrag opzijzet. Hiermee bouwt u 

uw ouderdomspensioen op.

Ook wordt er vaak een nabestaandenpensioen opgebouwd: in de regel 

is dit 70% van het ouderdomspensioen. Een nabestaandenpensioen 

is het inkomen voor uw partner als uw inkomen door uw overlijden 

wegvalt.

Als u bij verschillende werkgevers werkt, zult u meerdere (kleine) pensi-

oenen opbouwen. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt u een over-

zicht vinden van uw opgebouwde pensioenen. Als u hier informatie ziet 

die volgens u niet correct is, neem dan contact op met het betreffende 

pensioenfonds of de pensioenverzekeraar.

Het verhogen van de AOW-leeftijd heeft ook gevolgen voor de meeste 

pensioenregelingen. In 2014 is de fiscale pensioenrechtleeftijd verhoogd 

naar 67 jaar. Het is de bedoeling dat deze later, net als de AOW-leeftijd, 

gekoppeld wordt aan de ontwikkeling van de levensverwachting. Uw 

pensioenfonds of pensioenverzekeraar zal u op de hoogte houden van 

de laatste ontwikkelingen en u informeren wat de ontwikkelingen be-

tekenen voor uw eigen situatie.

Het pensioen dat u via uw werkgever opbouwt, kan ook getroffen wor-

den door de economische crisis. Pensioenfondsen kunnen in financiële 

moeilijkheden komen en lopen het risico in de toekomst niet het be-

loofde pensioen te kunnen betalen. Het pensioenfonds kan maatregelen 
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Tip

nemen om te herstellen, bijvoorbeeld door uw pensioen te verlagen of 

de premie te verhogen. Neem contact op met uw pensioenfonds als u 

hier vragen over heeft.

Denk aan een nettopensioen
omdat het pensioengevende loon per 1 januari 2015 is gemaximeerd 

op €100.000, heeft de wetgever besloten tot het invoeren van een 

nettopensioen voor loon boven de €100.000. Dat is een pensioen 

waarvan u de premies uit uw nettoloon betaalt, de uitkeringen 

onbelast zijn en waarvoor tijdens de looptijd een vrijstelling in box 3 

geldt. op www.belastingdienst.nl vindt u meer informatie (gebruik de 

zoekterm ‘nettopensioen’).

1.1c De derde pijler: zelf opgebouwd pensioen via lijfrentes

Op de vraag: ‘Heb ik voldoende inkomen als ik met pensioen ga?’ is 

geen eenduidig antwoord te geven. Het maakt namelijk al uit of we 

deze vraag vanuit een fiscaal of financieel perspectief beantwoorden. 

Dit onderscheid is belangrijk om wel of niet gebruik te kunnen maken 

van de fiscale voordelen van de derde pijler. Als u fiscaal – dus volgens 

de fiscus – een tekort heeft, kunt u hiervan profiteren in de derde pijler; 

heeft u uitsluitend financieel een tekort, dan kan dat niet.

Fiscaal tekort

Fiscaal niet voldoende pensioen hebben betekent dat u een ‘pen sioengat’ 

heeft. Als dit het geval is, kunt u tijdens uw werkzame periode gebruik-

maken van een fiscale aftrek om zo een extra reserve op te bouwen. U 

mag dan de premies voor een lijfrente aftrekken van uw inkomen. Dat 

mag alleen als u in het lopende jaar of een van de zeven voorgaande 

jaren een tekort heeft (dit kennen we ook wel als jaarruimte en/of reser-

veringsruimte). Hoe dit precies in z’n werk gaat, kunt u lezen in hoofdstuk 

6 van de Belastinggids van de Consumentenbond. U kunt uw tekort 

zelf berekenen aan de hand van de opgave die u elk jaar krijgt van het 

pensioenfonds van uw werkgever.

U krijgt ook te maken met de omkeerregel. Nú aftrekken tegen uw huidige 

inkomstenbelastingtarief betekent bij uitkering belast worden tegen het 

tarief dat dan geldt. Als uw inkomen dan lager is en u in een lager tarief 
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Tip

Tip

valt, behaalt u hiermee dus een voordeel. Zie het voorbeeld in het kader 

‘Lager belastingtarief’.

Denk aan een bankspaarrekening
Als u fiscaal een bedrag kunt aftrekken, kunt u dit in een lijfrentever-

zekering bij een verzekeringsmaatschappij storten of op een geblok-

keerde spaarrekening of effectenrekening bij een bank. Dit laatste kan 

voordelen hebben voor wat betreft de kosten die in rekening worden 

gebracht en voor de uitkering bij overlijden.

Lager belastingtarief
Jan heeft een pensioentekort en heeft daarom een lijfrenteverzekering 

afgesloten. Hij betaalt hier elk jaar €3500 premie voor. Deze premie mag hij 

aftrekken van de inkomstenbelasting.

Hij valt met zijn inkomen in de derde schijf; hij betaalt 42% over de top van 

zijn inkomen. Jan krijgt 42% van €3500 terug bij de aangifte inkomstenbe-

lasting. Dat is €1470. Hij betaalt dus (€3500 - €1470 =) €2030 netto.

in 2018 gaat Jan met pensioen en hij wil de lijfrenteverzekering laten uitke-

ren. stel dat dit gaat tegen een tarief van 24,10%. Van een bruto-uitkering 

van €3500 per jaar houdt hij dan €2657 netto over. Hij heeft een lager 

bedrag, namelijk €2030, geïnvesteerd. Dit verschil (42% - 24,10% = 17,90%), 

€627, is zijn voordeel.

Bereken de jaarruimte
om te berekenen hoeveel u in de jaar- of de reserveringsruimte kunt 

aftrekken, kunt u gebruikmaken van een handig rekenprogramma op 

www.belastingdienst.nl. Kies voor ‘rekenhulp lijfrentepremie’.

Financieel tekort

Financieel niet voldoende inkomsten hebben als u met pensioen gaat, 

heeft te maken met het willen voortzetten van de huidige levensstijl of 

plannen die u heeft voor na uw pensioen. Het kan zijn dat u volgens de 

fiscus geen aftrekmogelijkheden heeft, maar dat u zelf wel vindt dat u 

een te laag inkomen heeft om die plannen uit te voeren.
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