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Recent is de AOW-gerechtigde leeftijd aangepast van 65 jaar naar 67 jaar. Dit betekent dat de 

meeste medewerkers op 67-jarige met pensioen gaan. Vanwege de aanpassing van de AOW-

gerechtigde leeftijd is na overleg tussen OR en directie, de pensioenregeling aangepast. Vanaf 

1 januari 2013 bouwt men pensioenaanspraken op die op 67-jarige leeftijd tot uitkering ko-

men. Het reeds opgebouwd pensioen (dus tot 31 december 2012) wordt uitgesteld en komt 

niet op 65-jarige leeftijd maar op 67-jarige leeftijd tot uitkering.  

  

Op basis van de Pensioenwet diende het bestuur van het pensioenfonds Witteveen+Bos aan de 

deelnemers de keuze te bieden of men het reeds opgebouwd pensioen (tot 31 december 2012) 

wel of niet wil uitstellen van 65 jaar tot 67 jaar. Hierover heeft u een brief d.d. 18 januari 

2013 ontvangen van het Pensioenfonds. 

  

De staatssecretaris van Sociale Zaken heeft in een brief aan de Tweede Kamer d.d. 17 januari 

2013 aangegeven dat alle bestaande aanspraken (lees: het reeds opgebouwd pensioen) collec-

tief mogen worden omgezet van 65 naar 67 én dat geen voorafgaande toestemming meer no-

dig is van de deelnemer. De omzetting dient op actuarieel neutrale wijze plaats te vinden, zo-

dat de aanspraken niet worden aangetast én de mogelijkheid dient te bestaan de pensioenin-

gangsdatum weer naar de oorspronkelijke pensioenleeftijd terug te zetten (dus van 67 naar 

bijvoorbeeld 65 jaar).  

  

Het bestuur van het pensioenfonds heeft zich beraden op de conclusies van de staatssecretaris 

en heeft besloten gebruik te maken van de geboden mogelijkheid om de aanspraken collectief 

om te zetten. Dit beperkt de administratie- en de uitvoeringskosten.    

   

Dit betekent concreet dat voor alle deelnemers de huidige aanspraken (het reeds opgebouwd 

pensioen) worden omgezet naar de nieuwe pensioenrichtleeftijd van 67 jaar. Dit gebeurt op 

actuarieel neutrale wijze. Neutraal betekent dat u er niet beter of minder van wordt: omdat de 

pensioenuitkering later ingaat, namelijk op 67-jarige leeftijd in plaats van op 65-jarige leef-

tijd, wordt de pensioenuitkering iets hoger (tussen de 13-14 %).   

     

Diegene die te zijner tijd eerder met pensioen wil, kan zijn pensioenaanspraken ook eerder 

dan op 67-jarige leeftijd tot uitkering laten komen. De aanspraken worden dan herberekend op 

actuarieel neutrale wijze.  

  

Het bestuur betreurt het dat de brief van het Pensioenfonds en de brief van de staatssecretaris 

elkaar gekruist hebben en hoopt met dit bericht duidelijkheid te hebben verschaft. Deelnemers 

die gekozen hadden om niet uit te stellen, zullen separaat per brief geïnformeerd worden.  
 


