
 
 

 

Pensioenakkoord 18 december 2013 

Het kabinet en de oppositiepartijen ChristenUnie, D66 en SGP hebben op 18 december 2013 een 
nieuw pensioenakkoord gesloten. Dit pensioenakkoord gaat uit van een versobering van de fiscaal 
maximaal toegestane pensioenopbouw vanaf 2015. Deze versobering is minder fors dan volgens de 
teruggenomen wetsvoorstellen, die een stemming in de Eerste Kamer het niet zouden halen. De 
afgesproken maatregelen zijn: 

 Een verlaging van het maximum opbouwpercentage van 2,15% naar 1,875% bij een 
middelloonregeling. Hiermee kan men in 40 jaar een pensioen opbouwen ter grootte van 75% 
van het gemiddelde loon. De verlaging van het maximum opbouwpercentage bij een 
eindloonregeling is nog niet bekend, hier is blijkbaar niet over gesproken; 

 Handhaving van de aftopping van het pensioengevend inkomen op 100.000,- euro. Mensen 
met een hoger inkomen krijgen de mogelijkheid om op vrijwillige basis door middel van een 
nettolijfrente fiscaal vriendelijk bij te sparen vanuit het nettoloon. Deze nettolijfrente zal 
vrijgesteld vermogen vormen in box 3 en de uitkeringen zijn onbelast. 

 Om ervoor te zorgen dat de lagere pensioenopbouw ook leidt tot lagere premies bij 
pensioenfondsen, worden er negen premiewaarborgen ingevoerd. Deze premiewaarborgen 
borgen ook een evenwichtige belangenbehartiging van alle generaties. De Nederlandsche 
Bank (DNB) krijgt de bevoegdheid om een generatie-evenwichtstoets uit te voeren, om erop 
toe te zien dat de  premie in het belang van alle generaties tot stand is gekomen. DNB krijgt 
middelen om in te grijpen. 

 Een betere bescherming van de oudedagsvoorziening van zzp’ers, door hen de mogelijkheid 
te bieden pensioen op te bouwen bij een pensioeninstelling. Deze oudedagsvoorziening hoeft 
niet te worden aangesproken bij een beroep de bijstand, zoals nu bij een lijfrentevoorziening 
wel het geval is. Er komt ook een mogelijkheid om deze oudedagsvoorziening in te zetten 
voor een uitkering bij arbeidsongeschiktheid; 

 In 2014 komt er een brede dialoog over de toekomst van het pensioenstelsel. Het kabinet zal 
ook de SER om advies vragen; 

 In deze dialoog zal ook de mogelijkheid om de deelnemersbijdrage in de pensioenregeling 
aan te wenden voor extra aflossing van de hypotheek (voorstel Reformatorische 
Maatschappelijke Unie) worden meegenomen. Indien mogelijk wordt deze mogelijkheid op zo 
kort mogelijke termijn  ingepast. 

Om deze minder forse versobering financieel te dekken, worden de volgende maatregelen genomen: 

 Intrekken wetsvoorstel tot invoering van de excedentregelingen; 

 Verhogen leeftijdsgrens van de mobiliteitsbonus voor uitkeringsgerechtigden 50 naar 56 jaar. 
Dit past bij de verhoging van de pensioenleeftijd en de sterk gestegen arbeidsparticipatie van 
deze groep. Hierbij worden bestaande rechten gerespecteerd. 

 Inzetten van een deel van het budget dat bij de Begrotingsafspraken 2014 is vrij gemaakt voor 
lastenverlichting voor bedrijven; 

 Afschaffen van de btw-koepelvrijstelling voor de uitvoering van de pensioenregelingen van 
pensioenfondsen. 

De kans is groot, dat een aangepast wetsvoorstel naar aanleiding van dit pensioenakkoord door de 
Tweede en Eerste Kamer wordt aangenomen. Een versobering van de pensioenopbouw leidt in een 
verzekerde pensioenregelingen vanzelf tot een lagere premie. Voordat u deze premieverlaging 
doorgeeft aan de medewerkers, adviseer ik u te onderzoeken of de premieverlaging in de (nabije) 
toekomst misschien teniet wordt gedaan door een premiestijging als gevolg van de lage rente en/of 
toegenomen levensverwachting. 

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u een afspraak maken, dan kunt u mij bereiken via: 



 
 

 

T 0548-518191 
M 06-16026504 
E erik@hertgerspensioenadvies.nl 

Rijssen, 8 januari 2014 

Erik Hertgers 

Hertgers Pensioen Advies 

Disclaimer 
Dit bericht is geschreven naar de inzichten van 8 januari 2014. Hertgers Pensioen Advies heeft bij het 
redigeren van dit bericht de nodige zorgvuldigheid betracht. Hertgers Pensioen Advies is niet 
verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheden in dit bericht. 
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