ondernemen met

cumela

Wat houdt het pensioenakkoord in?
De juiste informatie over het pensioen
De aandacht voor de pensioenproblematiek onthulde dat er veel misverstanden leven rondom het pensioen. Jacqueline
Tuinenga, beleidsmedewerker sociale zaken bij CUMELA Nederland, wil die graag uit de wereld helpen. “Het pensioenakkoord
kreeg veel aandacht van de media, maar de informatie was niet altijd juist”, stelt Tuinenga vast.

Gezond werken naar je pensioen
Er worden ook maatregelen genomen om te zorgen dat alle werknemers de
voor hen geldende pensioenleeftijd kunnen halen. Het kabinet stelt een budget
beschikbaar voor een leven lang ontwikkelen. Het is niet meer zo dat iemand op
21-jarige leeftijd in een baan begint en daarin blijft tot zijn pensionering. Als het
werk lichamelijk en/of geestelijk problemen gaat opleveren, moet tijdig kunnen
worden omgeschakeld naar ander werk.
Mocht een sector in een cao afspraken willen maken over een vervroegde
uittreedregeling, dan zal de huidige fiscale boete die daarop staat niet worden
opgelegd. Dit geldt dan alleen voor een bruto uitkering van € 19.000,- die minder
dan drie jaar voor de AOW-leeftijd ingaat.
Het wordt mogelijk voor werknemers om meer vrije dagen te sparen. Nu is dat
fiscaal toegestaan tot vijftig weken, maar dit wordt honderd weken. Hierdoor
kunnen werknemers dan honderd weken eerder stoppen met werken. Ook wordt
het fiscaal mogelijk gemaakt om hiervoor toeslagen, waaronder overwerk,
inconveniënten en onregelmatigheid, in te zetten.
Ten slotte gaan de sociale partners en het kabinet onderzoeken of het mogelijk
is om het moment van uittreden onder voorwaarden te koppelen aan het aantal
dienstjaren, bijvoorbeeld 45. Hier moet in 2020 meer duidelijkheid over komen.

Tijd dus om u van juiste informatie te voorzien over dit onderwerp, dat voor velen ver van hun bed is. Het artikel over
ons huidige pensioensysteem stond in Grondig 6. In deze
editie vertel ik u over het pensioenakkoord.

Eerste pijler: AOW van de overheid
Het Nederlandse pensioensysteem bestaat uit drie pijlers. De
eerste pijler is de AOW. Iedere ingezetene heeft recht op een
AOW-uitkering. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van
het aantal jaren dat iemand ingezetene was in Nederland.
Ieder jaar in het buitenland betekent twee procent minder
AOW.
De AOW maakt gebruik van een omslagstelsel. Dat betekent dat de huidige belastingbetaler betaalt voor de huidige
AOW’er. De overheid stelt de AOW-leeftijd vast, die een fors
aantal jaren op 65 jaar stond. Het kabinet wilde de leeftijd
verhogen, omdat we langer leven. Onderdeel van het pensioenakkoord is nu dat de AOW-leeftijd minder snel stijgt.
De wetgeving hiervoor is inmiddels al door de beide Kamers
aangenomen en gaat in per 1 januari 2020.
Deze wetgeving houdt in dat de AOW-leeftijd in 2024 op
67 jaar staat. In 2020 en 2021 is de AOW-leeftijd 66 jaar en
vier maanden, in 2022 wordt deze 66 jaar en zeven maanden
en in 2023 66 jaar en tien maanden. De afspraak voor de toekomst is dat voor ieder jaar dat de levensverwachting stijgt
de AOW-leeftijd acht maanden opschuift.

Tweede pijler: pensioenopbouw via de
werkgever
De tweede pijler is het pensioen dat werknemers via hun
werkgever hebben opgebouwd. Afhankelijk van de sector
waarin wordt gewerkt, is dit verplicht. 90 procent van alle
werknemers in Nederland bouwt op deze manier pensioen
op. In de cumelasector bouwen werknemers automatisch
pensioen op bij BPL Pensioen, in de bouw is dat bpfBOUW
en voor onder andere het beroepsgoederenvervoer is dat
Pensioenfonds Vervoer.
Deze pensioenregelingen zijn verplicht gesteld, zoals dat
heet. Als een werkgever in die sector werkzaamheden verricht,
is hij verplicht zich aan te melden als werkgever en premie
te betalen. Over de premieverdeling zijn in de verschillende

70

GRONDIG 7 2019

Wat blijft in stand?
Wat blijft, is de verplichtstelling. Hiermee wordt bedoeld
dat werknemers die werkzaam zijn in een sector waarin
een verplicht gesteld pensioenfonds is verplicht pensioen
opbouwen. Ook de collectieve uitvoering en risicodeling
blijft. Daarnaast houden de meeste pensioenregelingen
een nabestaandenpensioen en premievrije pensioen
opbouw bij invaliditeit. Pensioenregelingen worden nog
steeds fiscaal ondersteund. Dit betekent dat de premie
onbelast is en de uitkering belast.

regelingen andere afspraken gemaakt. De sociale partners
in deze sectoren gaan daarover. De pensioenaanspraken
die worden opgebouwd, zijn afhankelijk van het salaris, het
aantal jaren dat een werknemer pensioen opbouwt, het
opbouwpercentage en de franchise (franchise is het deel van
het loon waarover een werknemer geen pensioen opbouwt).

Premie
Er is overeenstemming bereikt tussen de sociale partners en
het kabinet over de wijze waarop het pensioen in de tweede
pijler wordt vormgegeven. Op dit moment laten pensioen
fondsen deelnemers een zogenaamd ‘te bereiken pensioen’
zien, op onder andere het jaarlijkse Uniform Pensioen Over
zicht. Dit gaat echter rigoureus veranderen.
In het nieuwe pensioencontract staat de premie voor werk
gevers vast. De opbouw van het pensioen is dan niet meer
een percentage van de pensioengrondslag, maar hangt af
van de hoogte van de premie en de kostprijs van het pen
sioen. Deze laatste wordt met name bepaald door de rente.
Het gevolg hiervan is dat het uiteindelijk te behalen bedrag
aan pensioen onzeker wordt.
Positieve resultaten zullen eerder leiden tot een verhoging
(indexering) van het pensioen en negatieve resultaten zullen
(nog steeds) resulteren in een korting. De gedachte is dat de
kans op korten kleiner wordt en de korting lager, omdat pen
sioenfondsen geen enorme buffers hoeven te vormen om de
toezeggingen waar te kunnen maken.
Wat ook wordt aangepast, is de doorsneesystematiek. Nu be
talen alle deelnemers dezelfde premie en hebben ze ook de
zelfde pensioenopbouw. Straks betalen jongere deelnemers
en oudere deelnemers nog steeds dezelfde premie, maar
jongeren bouwen voor die premie een hoger pensioen op,
omdat dit geld langer kan renderen. De omzetting naar deze
methode van pensioenopbouw gaat erg veel geld kosten.
De huidige ouderen hebben hun pensioen immers opge
bouwd in een tijd dat de opbouw voor jong en oud identiek
was. De sociale partners gaan hierover nog met het kabinet
in gesprek. Het duurt waarschijnlijk nog tot een onbekende
datum voordat alles écht verandert.

Andere aanpassingen
Naast deze twee ingrijpende wijzigingen worden nog een
aantal zaken aangepast:
• P ensioen in één keer opnemen: het wordt mogelijk om
op de pensioeningangsdatum een bedrag ineens op te
nemen. Dit bedrag ineens wordt maximaal tien procent
van de waarde van het voor deze deelnemer opgebouwde
ouderdomspensioen.
• O ok pensioenopbouw voor zelfstandigen en werknemers
zonder pensioen: de vrijwillige voortzetting voor zelfstan
digen (die eerder in loondienst werkzaam waren) moet laag
drempeliger worden. Dit houdt onder andere in dat ook als
zelfstandigen niet eerder in loondienst werkzaam waren zij
zich toch bij een pensioenfonds kunnen aansluiten. Het kabi
net gaat hier onderzoek naar doen. Niet in alle sectoren zijn
afspraken gemaakt over de pensioenopbouw. Werknemers
in deze sectoren bouwen geen pensioen op, tenzij ze zelf iets
regelen. Ook uitzendkrachten bouwen in veel gevallen geen
of pas na 26 weken pensioen op. De Stichting van de Arbeid
wordt gevraagd hierover mee te denken.
• N abestaandenpensioen: de meeste pensioenregelingen
kennen een nabestaandenpensioen, maar de variëteit is
groot. Bij de herziening van het pensioenstelsel moet het
nabestaandenpensioen meer worden gestandaardiseerd.

Ten slotte: de derde pijler
Voor de derde pijler is een ieder zelf verantwoordelijk. Het is
niet verplicht, maar deels wel fiscaal mogelijk gemaakt. Je mag
sparen of een lijfrenteverzekering afsluiten. Je zou hier ook de
(over)waarde van een eigen huis onder kunnen scharen.

TEKST: Jacqueline Tuinenga, beleidsmedewerker sociale zaken
FOTO: CUMELA Communicatie
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