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Van Pensioenakkoord, Prinsjesdag 
en de dingen die voorbĳ gaan

In een tĳ d waarin Griekenland wankelt en zelfs jongeren in Nederland gezamenlĳ k in Pensioen-
Opstand komen, is er ook nog wat pensioenleed van een andere, maar daarom niet minder be-
langrĳ ke orde. Althans, voor wie ook op de kleintjes wil blĳ ven letten. In dit artikel besteed ik 
aandacht aan de last minute toezeggingen van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid om het Pensioenakkoord ‘te redden’. Vooral de overgangsregeling levensloop en het 
vitaliteitssparen passeren de revue. Ook neem ik recente berichtgeving over de spaarloonrege-
ling mee. Het Belastingplan bevat deze keer weinig extra pensioennieuws voor het individu. De 
uitbreiding van de vrĳ willige voortzetting naar tien jaar zal zowel pensioenuitvoerders als 
zzp’ers niet echt in beweging brengen, is mĳ n verwachting.

om daarmee toch op 65-jarige leeftijd te kunnen uit-
treden. Daar gaat de overweging aan vooraf dat veel 
mensen met zware beroepen en een lang arbeidsver-
leden voornamelijk in de laagste loonschalen zijn te 
vinden. Hopelijk komt hiermee een einde aan de oe-
verloze discussie over wat nu een zwaar beroep is.
Over de helderheid rond de risicodeling tussen werk-
gevers en werknemers kan ik kort zijn. De minister 
verwees naar een nadere verklaring van de Stichting 
van de Arbeid (STAR) ter verduidelijking van de ge-
maakte afspraken over premiestabilisatie in het Pen-
sioenakkoord van 9 juni 2011. In de kern licht de 
STAR in deze verklaring toe dat premiewijziging wel 
het resultaat kan zijn van expliciete besluitvorming 
tussen cao-partijen als onderdeel van het arbeidsvoor-
waardenoverleg, maar dat premiewijziging geen au-
tomatisme meer is binnen de pensioenregeling en 
geen deel meer uitmaakt van besluitvorming van pen-
sioenfondsbesturen. Het is goed dat de vage bewoor-
dingen in het Pensioenakkoord over premiestabilisa-
tie zijn geëxpliciteerd.

JONG GELEERD IS OUD GEDAAN ■

De toezegging over de borging van een solide ver-
deling tussen generaties in het nieuwe pensioen-
contract staat vanuit onverwachte hoek in het mid-
delpunt van de belangstelling. Een brede coalitie 
van (politieke) jongerenorganisaties is sinds 8 okto-
ber jl. in PensioenOpstand gekomen, omdat ‘de pen-
sioenpot wordt leeggegeten en het nieuwe pensi-
oenakkoord dat niet oplost’.2 Ook wordt er volgens 
de jongeren ‘nog steeds gerekend met te optimisti-
sche rendementen. Pensioenfondsen gaan uit van 
groeicijfers die niet realistisch zijn, waardoor ze 
hun tekorten kunnen verbloemen. Er is heel lang te 
gemakkelijk geïndexeerd, ook nu gebeurt dat nog. 
Geld dat niet is gespaard, kun je ook niet uitgeven.’ 

Op 14 september 2011 heeft minister Kamp in een 
brief aan de Tweede Kamer aangegeven op welke drie 
terreinen bij FNV, CNV en MHP nog aanvullende 
wensen op het voorgelegde pensioenakkoord beston-
den:1

helderheid rond de risicodeling tussen werkgevers 1. 
en werknemers;
voldoende mogelijkheden voor mensen die ver-2. 
vroegd willen stoppen met werken;
borging van een solide intergenerationele verde-3. 
ling in het nieuwe pensioencontract.

Hierna ga ik vooral in op de toezeggingen en uitwer-
king van de tweede wens, waarbij de minister ook 
meteen gehoor heeft gegeven aan de motie Vermeij-
Schouten. In die motie werd de regering opgeroepen 
om vormen te zoeken voor het aanvullen van het in-
komen van werknemers in de laagste loonschalen, 
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Het signaal van deze jongeren is van grote waarde 
en komt nog net op tijd, als je het mij vraagt. Op cru-
ciale onderdelen als het invaren van bestaande aan-
spraken in het nieuwe systeem en (het toezicht op) 
de te hanteren discontovoet volgt immers nog een 
verdere uitwerking.
Ik deel de zorgen die in het manifest worden geuit. 
Ook wordt een aantal terechte pijnpunten benoemd, 
onder andere dat er te veel elementen van overheve-
ling van jong naar oud in het (huidige) pensioenstel-
sel zitten. Of het vervangen van de verplichtstelling 
door een algemene pensioenplicht daarvoor nu dé op-
lossing is, zoals de jongeren stellen, betwijfel ik even-
wel. Van belang is eerst te weten wat voor soort pen-
sioenplicht deze jongeren dan voorstaan. Wordt 
gedoeld op het Chileense model met een uniforme 
pensioenregeling en keuzevrijheid qua pensioenuit-
voerder? Of bijvoorbeeld het Zwitserse model, waar 
alle werkgevers een collectieve pensioenregeling op 
een wettelijk voorgeschreven minimumniveau die-
nen te treffen? Of een algemene pensioenplicht voor 
werknemers en ondernemers? Het boek ‘Kosten en 
baten van collectieve pensioensystemen’, onder re-
dactie van Van der Lecq en Steenbeek, bevat een aan-
tal interessante bijdragen, onder andere over de ver-
plichtstelling en solidariteit.Ik heb begrepen dat het 
tijdelijk niet beschikbaar is, maar dat er 1 december 
een herdruk in paperback uitkomt. Helemaal van 
deze tijd. Een mooi sinterklaascadeau voor jong en 
oud. Om niet op de vingers te worden getikt door de 
Reclame Code Commissie, noem ik hier ook het boek 
dat ik zelf aan de goedheiligman ga vragen: ‘De Pen-
sioenmythe’ van Martin Pikaart.

Of het vervangen van de verplicht-

stelling door een algemene 

 pensioenplicht daarvoor nu dé 

 oplossing is, zoals de jongeren 

stellen, betwĳfel ik

Misschien is het als 31-jarige pensioenconsument een 
beetje preken voor eigen parochie, maar laten we het 
tegengeluid van de jongeren vooral koesteren en hen 
actief bij de pensioendiscussies betrekken. Minister 
Kamp heeft gelukkig aangegeven het signaal van de 
jongerenorganisaties serieus te nemen en heeft hun 
vertegenwoordigers uitgenodigd voor een overleg. Dat 
lijkt mij naast een brede maatschappelijke discussie 
over wenselijke solidariteit in ons pensioenstelsel 
weer een belangrijke stap voorwaarts voor onze toe-
komst. De uitdaging ligt in het vinden van een nieuw 
evenwicht, waarbij iedereen zijn fair share betaalt, 
maar ook de reële verwachting heeft die te ontvan-
gen. Voor de rekenmeesters de kunst om daar ook de 
emotiefactor ‘vertrouwen in de volgende generatie’ 
in mee te nemen.

Laten we het tegengeluid van de 

jongeren vooral koesteren en hen 

actief bĳ de pensioendiscussies 

betrekken

BYE BYE DOORWERKBONUS, LEVENSLOOP  ■
EN SPAARLOON

De tweede wens van de vakbeweging die minister 
Kamp uiteindelijk met steun van de Tweede Kamer 
heeft ingewilligd, betreft het scheppen van voldoen-
de mogelijkheden voor mensen die vervroegd willen 
stoppen met werken. Tegelijkertijd kan het nooit de 
bedoeling zijn dat eerder stoppen met werken finan-
cieel aantrekkelijker wordt dan doorwerken, zo heeft 
hij de Tweede Kamer op het hart gedrukt. Sociale 
partners en kabinet zijn daarom een drietal aanvul-
lende maatregelen overeengekomen, waarmee deze 
uitgangspunten worden verenigd. Hasko van Dalen 
gaat elders in dit nummer in op de paradox van de 
toezeggingen om eerder te kunnen stoppen met wer-
ken en het oorspronkelijke doel van het zogenoemde 
Vitaliteitspakket. Ook bespreekt hij globaal de onder-
delen werkbonus, overgangsregeling levensloop en 
het vitaliteitssparen uit dit pakket. Ik richt me hier-
na daarom vooral op de fiscale en uitvoeringstechni-
sche haken en ogen van deze regelingen en signaleer 
enkele aandachtspunten. Daarbij vat ik tevens samen 
wat de aanvullende wens van de vakbeweging bij de 
specifieke maatregel was en wat de minister namens 
kabinet en sociale partners heeft gedaan.

Vervangen arbeidskorting ouderen en doorwerkbo-
nus door werkbonus
Er zijn op dit moment twee fiscale regelingen die ou-
deren stimuleren om te (blijven) werken: de arbeids-
korting voor werknemers ouder dan 58 jaar (via de 
loon- en inkomstenbelasting) en de doorwerkbonus 
(via de inkomstenbelasting). De nieuwe werkbonus 
sluit qua vormgeving en wetgeving aan bij de huidi-
ge arbeidskorting voor ouderen. Mensen met een la-
ger inkomen krijgen in vergelijking met de huidige 
situatie een relatief hogere bonus. Omdat de werkbo-
nus een vast bedrag is, is het voor burgers van tevo-
ren ook beter in te schatten hoe hoog de bonus wordt, 
aldus de memorie van toelichting bij het Belasting-
plan. De werkbonus wordt door de werkgever ver-
werkt op het loonstrookje en is dus direct zichtbaar 
voor de werknemer. De regeling is eenvoudig(er) ge-
worden en het boter-bij-de-visprincipe spreekt me 
aan. De administratieve lasten voor het niet meer 
apart verwerken van de doorwerkbonus in de inkom-
stenbelasting zullen minder worden.

1  Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid aan de voorzitter van de Tweede Kamer betreffende 
het Pensioenakkoord (referentie: ASEA/SAS/2011/16480).

2  Zie het manifest op www.pensioen-opstand.nl.
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Pensioenakkoord en Prinsjesdag

Er komt ook een werkbonus voor werkgevers met 

werknemers van 62 jaar of ouder. Deze werkbonus 

vervangt de huidige premiekorting voor het in 

dienst houden van een werknemer van 62 jaar of 

ouder, en bedraagt € 1750 per jaar voor een perio-

de van drie jaar. Het verdient geen schoonheids-

prĳs dat de leeftĳdsgrens van de werkbonus voor 

werknemers anders is dan die voor werkgevers. Een 

en ander lĳkt niet erg praktisch voor een optimale 

inbedding in het HRM-beleid.

Wat wilde de vakbeweging?
De werkbonus moest vooral voor de laagste inkomens 
dusdanig van omvang zijn dat die voldoende midde-
len kunnen sparen voor het overbruggen van de in-
komensterugval op 65-jarige leeftijd bij eerdere opna-
me van het AOW-pensioen.

Wat heeft de minister aanvullend gedaan?
Hij heeft de leeftijdsgrens voor de werkbonus ver-
laagd naar 61 jaar (dit was 62 jaar, conform de huidi-
ge regelingen), onder gelijktijdige verlaging van het 
maximumbedrag van de werkbonus naar € 2350 (was 
€ 3000). Door deze maatregel vindt een verschuiving 
plaats van hoge naar lage inkomens. Daarnaast wor-
den lage inkomens door het naar voren halen van de 
leeftijdsgrens eerder in de gelegenheid gesteld om 
deze middelen te sparen.

Een aandachtspunt voor met name de doelgroepen 
waarvoor de vakbeweging zich hard heeft gemaakt, 
is wel dat de eigen verantwoordelijkheid om de werk-
bonus daadwerkelijk voor vroegpensioen te gaan spa-
ren, op de proef wordt gesteld. Dit geldt op een iets 
andere manier ook bij het gebruik van de hierna te 
bespreken overgangsregeling levensloop en het vita-
liteitssparen. Daarin zitten prikkels waarvan gedrags-
economen weten dat daar uitdagingen liggen om men-
sen verstandige keuzes te laten maken.

Aandachtspunt is wel dat de eigen 

verantwoordelĳkheid om de 

 werkbonus daadwerkelĳk voor 

vroegpensioen te gaan sparen, op 

de proef wordt gesteld

Overgangsregeling levensloopregeling
De levensloopregeling wordt per 2012 afgeschaft. Dat 
was zo afgesproken in het regeerakkoord. Samen met 
het spaarloon zal de levensloopregeling opgaan in een 
nieuwe vitaliteitsregeling. In de brief van 4 juli 2011 
over het Vitaliteitspakket wordt een overgangsrege-
ling levensloop aangekondigd. De vormgeving die het 

kabinet op Prinsjesdag 2011 had willen presenteren, 
is echter door een aanvullende toezegging rond het 
Pensioenakkoord wezenlijk veranderd.

Wat wilde de vakbeweging?
Garanties dat mensen die nu met substantiële bedra-
gen deelnemen aan de levensloopregeling, die mogen 
behouden om te sparen tot hetzelfde bedrag als in de 
huidige regeling.

Wat heeft de minister aanvullend gedaan?
In plaats van een overgangsregeling op basis van leef-
tijd (iedereen ouder dan 58 jaar), houdt hij de levens-
loopregeling vanaf 2012 open voor deelnemers die op 
31 december 2011 een saldo van € 3000 of meer op 
hun levensloopregeling hebben staan.

Het lijkt erop dat minister Kamp heeft verzuimd om 
zijn toezegging af te stemmen met zijn medebewinds-
lieden op Financiën. Zij zullen op zijn zachtst gezegd 
niet erg blij zijn met de vormgeving van het onder-
handelingsresultaat. Naar mijn mening heeft deze 
overgangsmaatregel namelijk een behoorlijke (finan-
ciële) impact. Het kost de Belastingdienst tot in leng-
te van jaren extra mankracht voor de toetsing van 
deze regeling. Werkgevers zullen hun wettelijke (ad-
ministratieve) verplichtingen voor een nog kleinere 
groep deelnemers moeten blijven uitvoeren. En uit-
voerders zullen hun levenslooparrangementen wel-
licht willen herzien. Voor de deelnemer resteert keu-
zestress. Een paar aandachtspunten:

het saldo kan door negatief rendement of kosten  –
op de peildatum 31 december 2011 (onverwacht) 
lager zijn dan € 3000. Het is raadzaam te bezien of 
(extra) stortingen dit jaar nog wenselijk zijn, als 
men zou willen blijven deelnemen aan de levens-
loopregeling;
dit kan om meerdere redenen interessant zijn.  –
Denk aan een optimale gebruikmaking van bij-
zondere overgangsregelingen voor een aantal 
zware beroepen (zie kader ‘Brandje geblust’). 
Maar het kan ook gewoonweg wat meer belasting-
voordeel opleveren, als het gaat om grotere be-
dragen dan die welke via het nieuwe vitaliteits-
sparen kunnen worden afgestort. Daarbij zullen 
dan ook de verwachtingen op het arbeidsvoor-
waardelijke vlak moeten worden afgewogen (ver-
lofmogelijkheden voorafgaande aan pensioen, 
blijven opbouwen van pensioen gedurende het 
verlof, et cetera);
ook de wetenschap dat het levenslooptegoed in  –
2013 zonder belastingheffing kan worden omgezet 
in vitaliteitssparen, kan de doorslag geven. Op die 
manier transformeer je bestedingsgebonden ver-
mogen naar bestedingsvrij vermogen, waarover ui-
teraard bij opname wel belasting moet worden be-
taald;
vanaf 2012 wordt geen levensloopverlofkorting  –
meer opgebouwd. Tot die tijd opgebouwde rech-
ten op deze verlofkorting kunnen worden verzil-
verd bij opname van het spaartegoed of bij omzet-
ting van levensloop in vitaliteitssparen.

Werkbonus voor werkgevers



13

De noodzaak tot gedegen voorlichting wordt er de ko-
mende jaren in ieder geval niet minder op. Werk aan 
de winkel voor werkgevers, uitvoerders en adviseurs. 
En voor de overheid zelf natuurlijk. De term over-
gangsregeling blijft een woordenspel. De facto wordt 
de levensloopregeling voor de meerderheid van de 
huidige deelnemers gewoon gecontinueerd. Of dat 
nog ten minste 35 jaar is, totdat ik mijn tegoed als 
vroegpensioenvervanger kan opnemen, weet ik niet. 
Ik hoop het eigenlijk niet. We moeten immers met zijn 
allen gaan doorwerken.

Het lĳkt erop dat minister Kamp 

heeft verzuimd om zĳn toezegging 

rond de overgangsregeling af te 

stemmen met zĳn mede-

bewindslieden op Financiën

Tot slot van dit onderdeel nog een paar woorden over 
de laatste adem van de levensloopregeling. Het is jam-
mer dat voorgaande kabinetten niet de moed hebben 
gehad om deze in essentie flexibele verlofspaarrege-
ling wat eenvoudiger en aantrekkelijker te maken. Er 
lagen voldoende goede voorstellen voor verbetering. 
In de wettelijke evaluatie van de levensloopregeling 
wordt gesteld dat het gebruik van de levenslooprege-
ling niet heeft geleid tot de vooraf geraamde effecten.3 
Een aantal mogelijke verklaringen voor de verschil-
len die in de evaluatie worden genoemd, zijn: uitstel-
gedrag van mensen in combinatie met de standaard-
optie dat mensen deelnemen aan spaarloon of 
helemaal niet deelnemen aan overheidsspaarvoorzie-
ningen, beperkte financiële ruimte en een beperkt fi-
nancieel voordeel van de levensloopregeling. In de 
evaluatie wordt geconcludeerd dat de levensloopre-
geling een behoefte vervult bij specifieke groepen, 
maar geen invulling heeft kunnen geven aan de hoog-
gespannen verwachtingen vooraf. Op derhalve naar 
de volgende spaarvoorziening van de overheid.

Het is jammer dat voorgaande 

 kabinetten niet de moed hebben 

gehad om de levensloop- 

regeling wat eenvoudiger en 

 aantrekkelĳker te maken

Vitaliteitssparen
Bij het vitaliteitssparen zijn de verwachtingen van 
het kabinet minder hooggespannen. De verwachting 
is dat ongeveer 1 miljoen werkenden aan deze nieu-

we spaarregeling zullen deelnemen. Omdat net als bij 
de levensloopregeling uitstelgedrag op de loer ligt en 
wederom een overheidsspaarvoorziening wordt op-
getuigd, is deze schatting misschien zelfs aan de hoge 
kant. Temeer omdat de fiscale prikkels minimaal 
zijn.
Pluspunt van de regeling is de relatieve eenvoud in 
de vormgeving. De regeling kent geen opnamedoelen. 
De stortingen zijn fiscaal aftrekbaar in box 1 en er 
wordt pas belasting geheven bij opname van het te-
goed. Het nog niet opgenomen tegoed wordt niet be-
last in box 3. Er geldt een jaarlijkse aftrekbare maxi-
muminleg van € 5000, met een maximaal gefacilieerd 
op te bouwen vermogen van € 20.000. Na opname is 
dit vermogen weer hervulbaar.

Wat wilde de vakbeweging?
De inleg en opname bij het vitaliteitssparen zouden 
voldoende moeten zijn voor het financieren van een 
zinvolle aanvulling op het inkomen, zowel tijdens als 
aan het einde van het werkzame leven.

Wat heeft de minister aanvullend gedaan?
Dat is niet duidelijk. De suggestie wordt in ieder ge-
val gewekt dat het kabinet water bij de wijn heeft ge-
daan als het gaat om het (gedeeltelijk) kunnen aan-
wenden van de regeling voor vroegpensioen: vanaf 
62 jaar mag maximaal € 10.000 worden opgenomen. 
Anders dan bij de werkbonus en de overgangsrege-
ling levensloop is een wijziging van aanvankelijke 
plannen echter niet uit het Belastingplan en de brief 
van 14 september af te leiden.

Een nadeel is dat werkgevers vooralsnog geen direc-
te bijdragen kunnen storten in een vitaliteitsspaarre-
geling van hun medewerkers. De inleg geschiedt im-
mers alleen via het netto-inkomen, binnen de 

Brandje geblust
Veel werknemers bĳ brandweer, politie en ambu-

lance maken gebruik van de levensloopregeling. 

Het kabinet wil met de gekozen vormgeving zo veel 

mogelĳk aan de verwachtingen van deze mensen 

tegemoetkomen. Het zogenoemde functioneel leef-

tĳdsontslag (FLO) wordt niet specifiek genoemd, 

maar is waarschĳnlĳk een van de belangrĳke rede-

nen geweest voor de gewĳzigde vormgeving. De 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 

meldt op haar website dat 99% van de FLO-over-

gangsgerechtigden een saldo heeft van € 3000 of 

meer op de levenslooprekening. Deze medewerkers 

vallen dus onder het overgangsrecht dat door het 

kabinet wordt beoogd. Zĳ kunnen daardoor blĳven 

deelnemen aan levensloop als onderdeel van het 

FLO-overgangsrecht.

3  Evaluatie levensloopregeling, bijlage bij brief van mi-
nister Kamp over het Vitaliteitspakket (4 juli 2011).
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Pensioenakkoord en Prinsjesdag

gestelde grenzen met een belastingaftrek. Anders dan 
bij de levensloopregeling worden uitvoerders niet ge-
prikkeld om met werkgevers aan tafel te gaan zitten 
voor collectieve arrangementen. Helaas biedt de ver-
worpen motie Schouten/Omtzigt weinig hoop 
meer.4

Wat mij betreft is het vitaliteitssparen de antirimpel-
crème uit het Vitaliteitspakket. Een ‘baat het niet, dan 
schaadt het niet’-regeling. Dat neemt niet weg dat het 
nieuwe spaarproduct een verbindende rol kan spelen 
in het totaalassortiment van banken en verzekeraars. 
Vooral ook voor zzp’ers kan het vitaliteitssparen naar 
mijn mening bijdragen om tijdelijke inkomensschok-
ken – bij arbeidsongeschiktheid of als er even geen 
opdrachten zijn – op te vangen. Ondanks de eenvoud 
in vormgeving blijft het echter een uitdaging om het 
fi nanciële voordeel van de regeling uit te leggen. Ze-
ker aan mensen met een stijgend inkomenspatroon.

Wat mĳ  betreft is het vitaliteits-

sparen de antirimpelcrème uit het 

Vitaliteitspakket. Een ‘baat het 

niet, dan schaadt het niet’-regeling

Daarnaast is het zeer de vraag of de grote groep deel-
nemers aan de spaarloonregeling die nu ‘automatisch’ 
€ 50 per maand spaart, dat straks ook nog doet. Ieder-
een zal via de (voorlopige) aangifte inkomstenbelas-
ting (IB) zijn mogelijke voordeeltje moeten gaan in-
casseren. Dat gaat ongetwijfeld vragen en problemen 
oproepen, analoog aan die bij de lijfrentepremieaf-
trek. De uitvoerder houdt standaard 42% belasting in 
op de vitaliteitsuitkering. Daarna vindt bij de belas-
tingplichtige eventueel een tariefscorrectie plaats via 
de defi nitieve aanslag IB. Nog niet zo lang geleden 
was de gedachte dat zo min mogelijk mensen aangif-
te IB zouden moeten doen. Dat leverde administra-
tievelastenverlichting en minder blauwe enveloppen 
op. Het tij lijkt gekeerd. Mijn toekomstvisie is: ‘ieder-
een in de IB’. Maar dan wel gedigitaliseerd en trans-
parant via een persoonlijk webdomein bij de over-
heid. Daar zijn alle toeslagen en belastingbonussen 
online te volgen en direct ‘voelbaar’ via een rekening-
courantverhouding met de Belastingdienst. Helaas 
laat de DigiNotar-realiteit zien dat dit echt toekomst-
muziek is. Het blijft voor de burger dus voorlopig om-
slachtig om fi scaal ‘vriendelijk’ te sparen, zeker als je 
niet gewend bent om aangifte te doen.

Spaarloon valt 1 januari 2012 in zijn geheel vrij
Op 1 januari 2012 komt al het geld vrij dat iemand in 
de spaarloonregeling heeft gespaard; dat kan dan dus 
belastingvrij worden opgenomen. Maar werknemers 
kunnen het bedrag ook laten staan. Een interessante op-
tie voor wie al belast vermogen heeft in box 3, omdat 
de vrijstelling al volledig is benut, of als voor de spaar-
loonrekening een gunstig(er) rentepercentage geldt.

Snel de komende maanden nog deelnemen aan de 
spaarloonregeling levert volgend jaar een winstpak-
ker op van ongeveer € 200 tot € 300. Staatssecretaris 
Weekers van Financiën voorziet geen grote spaarloon-
vlucht en gevolgen voor de staatskas. Gezien de groep 
levenslopers en de wetenschap dat veel bedrijven de 
spaarloonregeling al uit hun arbeidsvoorwaardenpak-
ket hadden gehaald – de werkgever betaalt toch 25% 
eindheffi ng! – kon hij daar wel eens gelijk in hebben. 
Maar met alle keuzestress op individueel niveau weet 
je het nooit. Ook ik twijfel of ik mijn levensloopte-
goed moet upgraden tot € 3000 of een maandje moet 
gaan spaarlonen. Het kortetermijnvoordeel lonkt, zo 
weten verstandige gedragseconomen al langer.
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Verlenging fi scale termijn vrijwillige voortzetting
Tot slot ga ik nog in op een pensioenmaatregel in het 
Belastingplan van hele andere orde. Een werknemer 
die voor zichzelf begint, behoudt straks tot tien jaar 
de fi scale voordelen van pensioensparen bij zijn oude 
pensioenuitvoerder. Nu is dat nog drie jaar. Aan de 
uitbreiding van de bestaande faciliteit was in het ant-
woord op Kamervragen de voorwaarde verbonden dat 
de Tweede Kamer het voorstel tot budgettaire dekking 
van deze termijnverlenging steunt. Inmiddels is dui-
delijk hoe het kabinet de uitbreiding van de vrijwil-
lige voortzetting wil fi nancieren, namelijk door het 
dotatieplafond voor de fi scale oudedagsreserve (FOR) 
met € 2500 te verlagen tot € 9382. Een halve sigaar 
uit eigen doos, met alleen te verwachten voordeel 
voor de staatskas, als je het mij vraagt. Maar nog meer 
politiek voor de zzp-bühne!
Het aantal pensioenuitvoerders dat nu al een vrijwil-
lige voortzetting aanbiedt, is zeer beperkt, namelijk 
ongeveer een op de drie. Daarnaast maken maar wei-
nig ex-werknemers gebruik van de faciliteit als die 
hen wordt aangeboden. Voor de hand liggende rede-
nen zijn: andere ondernemersprioriteiten in periode 
direct aansluitend op het werknemerschap, geen fi -
nanciële middelen of onwil om de gehele (actuarië-
le) premie te betalen en onbekendheid met de rege-
ling. In de nieuwe situatie zal dat niet anders zijn. Er 
komt voor ex-werknemers en pensioenuitvoerders 
zelfs nog een administratieve last bij. Het pensioen-
gevend loon wordt namelijk na het derde jaar gemaxi-
meerd op een actueel inkomensgegeven, met als bo-
vengrens het laatstverdiende pensioengevend loon in 
de periode tot het ontslag. Dit betekent voor burgers 
die hier gebruik van kunnen en willen maken, dat ze 
dit dienen aan te geven en jaarlijks een overzicht van 
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hun inkomen aan de pensioenuitvoerder moeten 
overleggen. Pensioenuitvoerders die de verlengde 
vrijwillige voortzetting willen aanbieden, zullen de 
aangeleverde inkomensgegevens moeten verwerken 
in de premiehoogte en pensioenopbouw.
De bezwaren die een vorige staatssecretaris van Fi-
nanciën had bij de verlenging naar tien jaar, lees ik 
nergens meer terug. Wellicht dat een Kamerlid tijdens 
de behandeling van het Belastingplan nog behoefte 
heeft om de heer Weekers om een toelichting op deze 
koerswijziging te vragen?5 Een belangrijk bezwaar 
destijds was dat een dergelijke verruiming onverenig-
baar zou zijn met het uitgangspunt van gelijke behan-
deling. De staatssecretaris zag geen rechtvaardiging 
om een specifi eke groep ex-werknemers een andere 
en langere periode van voortzetting van de pensioen-
opbouw toe te staan dan de andere subgroepen ex-
werknemers. De bewindsman dacht daarbij aan ge-
nieters van resultaat uit overige werkzaamheden, 
werknemers die in dienst traden bij een werkgever 
zonder of met een slechtere pensioenregeling en dga’s. 
Wellicht is er voortschrijdend inzicht? Als ik staats-
secretaris van Financiën was, zou ik voor een ande-
re koers kiezen en juist schrappen in het oerwoud aan 
fi scale pensioenregels voor allerlei subgroepen. Daar 
kunnen we allemaal ons voordeel mee doen.
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CONCLUSIE ■

Het dondert en bliksemt in pensioenland. Zelfs jon-
gerenorganisaties zijn gezamenlijk in PensioenOp-
stand gekomen. Op macroniveau gaat het om de zoek-
tocht naar een nieuwe solidariteit in ons 
pensioenstelsel, om het over 20 jaar ook nog tot het 
beste ter wereld te kunnen laten behoren. Dat levert 
– ook politiek – keuzestress op. Enkele last minute 
toezeggingen bij het Pensioenakkoord zijn daar een 
voorbeeld van. Op microniveau kunnen consumen-
ten en adviseurs zich weer richten op meer dagelijk-
se beslommeringen. De recentelijk ingevoerde door-
werkbonus en de levensloopregeling verdwijnen 
‘binnenkort’ van het toneel en het vertrouwde spaar-
loon is volgend jaar niet meer. Gelukkig mogen we 
met zijn allen gaan proeven van nieuwe regelingen, 
zoals het vitaliteitssparen. Op die manier blijven we 
in beweging voor onze oude dag. Wel met wat keu-
zestress.

4  Tweede Kamer, vergaderjaar 2010-2011, 32 043, nr. 69.
5  Dit artikel geeft de stand van zaken weer tot 10 okto-

ber 2011. De parlementaire behandeling van de in dit 
artikel besproken onderwerpen was toen nog in volle 
gang.
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