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Morrelen aan de fiscale ruimte om pensioen op te bouwen gaat ten koste van
het draagvlak voor veranderingen in het pensioenstelsel, vindt PvdAKamerlid
John Kerstens. Ook CDA, D66 en VVD willen de huidige aftoppingsgrens
handhaven.
Net geknotte wilgen bij Vlaardingen. | Foto HH.

De beperking van de belastingvrije pensioenopbouw kwam aan bod op
John Kersten | Foto HH
een bijeenkomst van de Kring van Pensioenspecialisten eerder deze week. Kerstens legde
daar uit dat sociale partners steun van hun achterban moeten vinden voor veranderingen in
het pensioenstelsel. Dat lukt volgens hem niet als de politiek gaat morrelen aan de fiscale
ruimte. De aftoppingsgrens blijft, als het aan de PvdA ligt, dus op €103.317.
Het afschaffen van verplichte pensioenopbouw voor inkomen boven twee keer modaal,
zoals de PvdA voorstelt in het verkiezingsprogramma, vindt Kerstens geen beperking van
de fiscale ruimte.
Maatwerk
Ook D66 wil de huidige fiscale aftoppingsgrens handhaven en een maximum stellen aan de
verplichte pensioenopbouw. Die partij stelt die laatste grens op het maximum dagloon
(€53.706 per jaar). Volgens D66Kamerlid Steven van Weyenberg geeft dat meer
mogelijkheden voor maatwerk.
Omtzigt ziet juist niets in een bovengrens voor verplichte opbouw. ‘Op het moment dat je
naar beneden gaat, dan zorgt de top van het bedrijf en het middenkader voor andere
vormen van pensioen. Dan raak je een deel van de solidariteit in je bedrijf of bedrijfstak
kwijt. Je krijgt dan twee verschillende regelingen. Ik weet dan wel waar er beter zal worden
onderhandeld.’

http://pensioenpro.fd.nl/laatstenieuws/2413161703/verderaftoppenondermijntdraagvlakpensioenstelsel

1/2

932017

Pensioen Pro  ‘Verder aftoppen ondermijnt draagvlak pensioenstelsel’

‘Uitvoering nettopensioen lastig’
Helma Lodders

Helma Lodders (VVD) benadrukte dat haar partij de huidige aftoppingsgrens

niet verder wil verlagen, onder meer omdat de uitvoering van een netto pensioenregeling in
de praktijk nogal lastig blijkt te zijn.
Martin van Rooijen, kandidaatKamerlid voor 50Plus en oudstaatssecretaris van Financiën
voor het CDA, wil evenmin een lagere aftoppingsgrens. Maar hij vreest dat dit straks wél
onderwerp is van de onderhandelingen over een nieuw kabinet.
Groenlinks en christelijke partijen willen wel
GroenLinks, ChristenUnie en SGP willen de aftoppingsgrens wel verlagen; voor SP is het
bespreekbaar. De PVV kiest zover bekend voor handhaving van de huidige grens.
Pensioenfederatie: ‘te vroeg voor reactie’
De Pensioenfederatie laat in een reactie weten dat het nog te vroeg is voor een standpunt
over aftopping. De programma’s van de verschillende politieke partijen lopen daarvoor te
ver uiteen.
Volgens PGGM zijn plannen voor verdere aftopping ondoordacht. In een blog wijst ook de
pensioenuitvoerder op ondermijning van het draagvlak.
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