Nieuwsflits is een notitie van Westerveld Pensioenadvies en Consultancy en hieraan kan geen enkel recht worden ontleend.
Westerveld Pensioenadvies en Consultancy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden en wijst erop dat de
lezer zijn eigen onderzoeksplicht heeft. Wanneer u zich wilt Afmelden voor de nieuwsflits stuurt u een reply op deze mail met
als tekst AFMELDEN nieuwsflits.

7 april 2017

SER wil individuele pensioenspaarpot en minder beloftes over uitkering
Mensen moeten een eigen pensioenspaarpot krijgen en de hoogte van het pensioen moet pas
bekend worden als de pensioendatum nadert. Dat schrijft de Sociaal-Economische Raad (SER) in een
vertrouwelijk advies aan het komende kabinet, meldt de Volkskrant. De notitie omvat scenario's voor
de herziening van het pensioenstelsel, waarmee het nieuwe kabinet aan de slag moet.
Omdat het huidige pensioenstelsel vanwege de vergrijzing te duur wordt, moet het stelsel worden
hervormd. Het kabinet-Rutte II vroeg de SER daarom drie jaar geleden om een advies voor
aanpassing van het systeem.
SER-voorzitter Mariëtte Hamer meldde zich woensdag (perfect timing) bij informateur Edith
Schippers met de conclusies van haar instantie. De adviezen van de SER, met onafhankelijke
kroonleden en vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties, gelden als
zwaarwegend, schrijft de krant. De instantie wil dat pensioenfondsen een stuk minder beloven over
hun opbrengsten. Ook moet het voor iedereen makkelijker worden om te zien welk bedrag opzij
wordt gezet. In het voorstel van de SER worden pensioenpremies niet meer in een collectieve kas
gestort, maar op een meer transparante individuele beleggingsrekening. Een pensioenfonds belegt
het geld zonder tussenkomst van de deelnemer.
Afhankelijk van de rendementen, bouwt de deelnemer een bedrag aan pensioen op. Pas tien jaar
voor het bereiken van de pensioenleeftijd krijgt de deelnemer duidelijkheid over de hoogte van zijn
pensioen. Deze constructie wordt in de verzekerde markt overigens al jaren aangeboden. De SER wil
dat de levenslange pensioenuitkeringen blijven. Ook de plicht voor werkgevers om bij te dragen blijft.
Hiermee is wederom een signaal afgegeven aan Nederland dat het huidige pensioenfondsen systeem
verouderd is en een ingrijpende wijziging op korte termijn noodzakelijk is. Garanties worden steeds
moeilijker af te geven bij de huidige rente, tarieven en gemiddelde levenskansen. En het minder
garanderen van pensioen, houdt niet per definitie in dat het ook slechter wordt. We gaan het
beleven de komende maanden of ons nieuwe kabinet de handschoen van de SER oppakt. De
volgende stap is het fiscaal inzetbaar maken van uw pensioengeld. Bijvoorbeeld het ruilen van
pensioenvermogen met uw hypotheekschuld.
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