Pensioencijfers 2017

Alle relevante pensioencijfers op één pagina
Op deze pagina presenteren wij verschillende kerncijfers die in 2017
relevant zijn binnen het Nederlandse pensioenlandschap, waarbij
onderscheid wordt gemaakt naar de drie pensioenpijlers:
overheidspensioen (AOW), werkgeverspensioen en individueel pensioen.

AOW-bedragen en AOW-leeftijd
Bruto AOW bedrag*
Alleenstaand

65 jaar en
9 maanden

€ 14.393

Gehuwd zonder partnertoeslag

€ 9.843

Gehuwd, partner <65 - recht op toeslag

€ 19.685
* exclusief inkomensondersteuning ouderen

is de AOW-leeftijd in 2017. In de jaren
erna zal deze verder doorstijgen tot 67 jaar
en 3 maanden in 2022. Verdere stijgingen
zijn afhankelijk van de levensverwachting.

Fiscale grenzen werkgeverspensioen en relevante rentes
Onderstaande franchises zijn toegestaan bij genoemde opbouwpercentages:
middelloon
eindloon
1,875%
1,657%
€ 14.850
€ 13.123

1,875

< 1,788%
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< 1,570%

€ 11.829
€ 10.479

< 1,701%

€ 13.385
€ 11.858

< 1,483%

Bij beschikbare premie
(DC) regelingen is het,
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hanteren met een
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rente lager dan 3%.

Onderstaande opbouwpercentages zijn toegestaan bij
genoemde pensioenleeftijden in middelloonregelingen:

<3%

67

68

€ 103.317

In 2018 wordt de pensioenrichtleeftijd
verhoogd naar 68 jaar, met een ongewijzigd
maximaal opbouwpercentage van 1,875%.

De 25-jaars rente is de laatste 10 jaar sterk gedaald. De stand per 1 oktober
is bepalend voor de waardeoverdrachtstarieven het jaar erop volgend.

Afkoopgrens
klein
pensioen:

€ 467,89
Minimum
gebruikelijk
loon (DGA):

€ 45.000

Maximum pensioengevend
loon in 2017 (2016: €101.519)
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Grenzen voor aanvullend individueel pensioen
maximale inkomensgrondslag

franchise

€ 103.317

€ 12.032

€ 91.285

De maximale
premiegrondslag voor
de bepaling van de
jaarruimte 2017.

€ 12.598
De maximale
jaarruimte in 2017.

€ 7.110

Reserveringsruimte 2017.
Voor personen ouder dan
55 jaar en 9 maanden is
dit € 14.039.
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