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N I E U W S

Kring van Pensioenspecialisten hekelt
opheffen leenrestrictie

   



Opheffen van de leenrestrictie betekent
volgens de Kring van Pensioenspecialisten
(KPS) dat de wetgever deelnemers stimuleert
te beleggen in een constructie waar AFM en
DNB particulieren voor waarschuwen, en dat
is ‘vreemd’.

   
Bewaren



Dat schrijft het kennisplatform in zijn standpuntnotitie voor een rondetafelgesprek

over solidariteit in het pensioenstelsel, deze middag in de Tweede Kamer. Voorzitter

Don van der Steeg is daar één van de sprekers. Naast de KPS komen onder meer

vakbonden, werkgeversverenigingen en vertegenwoordigers van ouderen en

jongeren aan het woord.
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Stand van Legio Lease op de beurs Alles over geld 1999 in de Jaarbeurs Utrecht. Foto ANP / Peter Hilz

Volgens de KPS is het gevolg van het opheffen van de leenrestrictie dat deelnemers

rendement krijgen over geld dat ze niet hebben. ‘Dit is hetzelfde als beleggen met

geleend geld en vergelijkbaar met aandelenleaseproducten. Het is vreemd dat de

wetgever deelnemers wil stimuleren hun pensioengeld in een constructie te

beleggen waar de AFM en DNB particulieren voor waarschuwt.’ In zijn vragen over

de Wet toekomst pensioenen (Wtp) memoreerde Kamerlid Pieter Omtzigt de affaire

rond Legio Lease, waar veel beleggers een restschuld overhielden aan het leasen van

aandelen.

De KPS constateert dat de kans bestaat dat oudere generaties solidair moeten zijn

met jongeren ‘voor het compenseren van onverhoopte verliezen’. ‘Vraag is of die

hiertoe bereid zijn, voor dit specifieke risico.’ Een andere opmerking is dat bij de

totstandkoming van de Wtp nauwelijks rekening is gehouden met inflatie. Oudere

generaties zijn hier volgens de KPS onvoldoende tegen beschermd.

Bonden: solidaire regeling ‘dichtgetimmerd’

Lees

Alle standpuntennotities voor het rondetafelgesprek van 16.30 vanmiddag 
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In een gezamenlijke notitie bevestigen FNV en CNV hun voorkeur voor de solidaire

premieregeling. De vakbonden vinden wel dat het kabinet die onaantrekkelijk maakt

door die ‘onnodig’ dicht te timmeren met regelgeving. ‘De suggestie wordt gewekt

dat de wetgever een voorkeur heeft voor de flexibele premieregeling, hetgeen niet

spoort met de gemaakte afspraken.’

De verzekeraars dringen erop aan dat het kabinet alsnog een carve-out mogelijk

maakt. De VVD-fractie vroeg hier ook naar. Verder willen de verzekeraars, net als

VVD en CDA, dat de nieuwe open norm keuzebegeleiding, de vormgeving van de

risicohouding en de eisen aan nieuwe pensioenregelingen van werkgevers die nog

geen regeling hebben pas in 2024 ingaan, in plaats van volgend jaar.

‘Nieuwe affaires voorkomen’
Ouderenorganisaties wijzen naar het eindrapport van de Tijdelijke Commissie

Uitvoeringsorganisaties over problemen bij de uitvoering van overheidsbeleid. Het

is zaak om een nieuwe affaire te voorkomen, aldus de Seniorencoalitie, bestaand uit

ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM. Bij de behandeling van de

Wtp moet zorgvuldigheid daarom gaan boven snelheid.

Rob de Brouwer, schrijver van het boek ‘Het pensioendrama ontrafeld’, ziet de

solidariteit verdwijnen bij de overstap naar degressieve opbouw. ‘Het nieuwe stelsel

(…) is een vorm van verplichte en gereguleerde deelname in een beleggingsfonds.’

Volgens hem resteert alleen het delen van het langlevenrisico. Hij vreest dat als

gevolg hiervan druk vanuit de EU ontstaat ‘om het stelsel open te stellen voor

concurrentie’.
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