
 

Perspectiefnota: Kabinet verruimt fiscale kader voor overgang naar degressieve
opbouw

De doorsneeopbouw moet in 2020 plaatsmaken voor degressieve opbouw in
alle pensioencontracten. Deelnemers die dankzij de komst van nieuwe fiscale
regels opbouw mislopen, krijgen tijdelijk extra opbouwruimte.
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Dat heeft het kabinet vandaag bekendgemaakt in een perspectiefnota over de toekomst van
het pensioenstelsel. De verruiming van het fiscale kader kost de overheid €40 mrd. De
overgang duurt in dit scenario 25 jaar. Volgens het kabinet blijkt uit berekeningen van het
CPB dat afschaffing op deze manier evenwichtig mogelijk is. Nadere berekeningen moeten
de komende tijd uitwijzen of ook een overgangsperiode van 10 jaar haalbaar is.

De komende tijd moet verder duidelijk worden wat de effecten per pensioenfonds zijn,
bijvoorbeeld als sociale partners tegelijk overstappen naar een ander pensioencontract. In
de perspectiefnota benadrukt het kabinet dat de transitie sterk afhankelijk is van de situatie
van een pensioenfonds. Sociale partners hebben dat eerder ook aangegeven.

Werkgroepen onder regie van de Pensioenfederatie gaan de effecten de komende maanden
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onderzoeken en komen naar verwachting eind oktober of begin november met hun
bevindingen.

Ambitiecontract en individuele potjes

Verder vindt het kabinet het zinvol om twee contracten met collectieve buffers verder uit te
werken: het ambitiecontract met risicovrije rente en individuele potjes waarbij rendement
bepaalt wanneer er geld naar de buffer gaat. Dit zijn varianten I-B-rts en IV-C-r uit de SER-
verkenning van mei dit jaar.

De risicodeling in deze contracten kan meerwaarde hebben, stelt het kabinet. Maar of deze
contracten er echt komen laat het nog in het midden. Dat moet de komende maanden
blijken uit nadere berekeningen.

Macrostabiele discontovoet

Als het aan het kabinet ligt vallen de contracten met macrostabiele discontovoet (I-B-msd)
en doelvermogen (IV-C-d) af. Die leunen te sterk op subjectieve parameters en zijn niet
voldoende robuust.

Ook wil het kabinet dat pensioenopbouw voor alle werkenden toereikend is. Sommige
groepen, met name zelfstandigen, sparen nu te weinig, anderen juist te veel. Toereikend
pensioen impliceert verder meer keuzevrijheid en maatwerk 'afhankelijk van
arbeidsmarktpositie en persoonlijke omstandigheden.' Keuzes worden nog niet gemaakt.
Wel is onderzocht wat de impact is van tijdelijk minder premie betalen en het opnemen van
een bedrag ineens.

Maandag leest u in Pensioen Pro een uitgebreidere samenvatting en reacties op de
perspectiefnota.
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