Kabinet trekt na protest 'slecht plan' voor afschaffen tijdelijke
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Honderdduizenden Nederlanders bouwen aanvullend pensioen op met een lijfrente.
Meestal kiezen zij voor een uitkering van het volledige bedrag binnen vijf jaar na AOW.
Het kabinet wilde hier een einde aan maken en alleen levenslange uitkeringen toestaan.
Na protest van onder meer de Consumentenbond, adviseurs en verzekeraars is dit plan van de
baan.

Wie aanvullend pensioen opbouwt met een lijfrente, mag dat ook in de toekomst in vijf jaar laten
uitkeren. Het plan om in het nieuwe pensioenstelsel een levenslange uitkering te verplichten, is van
tafel na verzet van consumentenorganisaties en uit de sector.
Dat blijkt uit nog vertrouwelijke nieuwe voorstellen van het kabinet voor de belastingregels die horen
bij het nieuwe pensioenstelsel, in handen van het FD. Bovendien mogen Nederlanders met een
lijfrente een groter deel van hun inkomen belastingvrij opzijzetten voor hun oude dag.

'Slecht plan voor consument'
Pensioenaanbieders, het Verbond van Verzekeraars, financieel adviseurs verenigd in Adfiz en de
Consumentenbond hebben de afgelopen maanden stevig geprotesteerd tegen het voornemen om de
tijdelijke lijfrente af te schaffen. Dat plan dook op bij de conceptwetsvoorstellen die horen bij de
uitvoering van het pensioenakkoord. Verdere uitwerking zou komen in uiteindelijke wetsvoorstellen
die demissionair minister Wouter Koolmees begin volgend jaar naar de Tweede Kamer wil sturen.
'Heel blij', is Jeroen Wolfsen van vergelijkingssite Moneywise, dat het toch niet doorgaat. 'Dit was
een slecht plan voor de consument.' Gepensioneerden willen volgens hem het liefst wat extra geld
als zij nog relatief jong zijn, nog een hypotheek hebben, of nog willen reizen. De meeste mensen met
een lijfrente, honderdduizenden Nederlanders, kiezen er daarom voor om die binnen vijf jaar na
ingang van hun AOW volledig te laten uitkeren. Als dat verplicht levenslang was geworden, zoals
aanvankelijk de bedoeling, dan bleef er voor deze mensen van een leuk maandelijks bedrag
nauwelijks wat over. Een 'aantasting van de keuzevrijheid' vond de Consumentenbond.

Goed nieuws voor zzp'ers en ondernemers
Maar het uitgangspunt van het pensioenakkoord is dat voor alle werkenden die pensioen opbouwen
dezelfde fiscale spelregels gaan gelden, of zij nou in loondienst zijn en deelnemen aan een
pensioenregeling, of een zzp'er zijn die zelf pensioen regelt. Deelnemers aan een pensioenregeling
van een werkgever, bijvoorbeeld bij een pensioenfonds, mogen dat al sinds jaar en dag alleen
levenslang laten uitkeren. Dat verschil blijft nu bestaan.
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Wel krijgen zzp'ers en ondernemers net zo veel ruimte om belastingvrij premie te storten in een
lijfrente als mensen met een pensioenregeling via hun werkgever: maximaal 30% in plaats van de
huidige 13%.
Er zit meer goed nieuws in de stukken voor zzp'ers en ondernemers met een lijfrente. Als het hen in
een jaar niet lukt om 30% premie in te leggen, mogen zij die gemiste 'jaarruimte' later inhalen. Tot
tien jaar terug, in plaats van de huidige zeven jaar. En tot een maximaal bedrag van €45.000 in een
jaar. Wie al pensioen opbouwt via een werkgever moet de premie die daar al is ingelegd, aftrekken
van zijn of haar jaarruimte.

Meer flexibiliteit
'Dat zou echt geweldig zijn', reageert directeur Sjaak Zonneveld van BrightPensioen. Het geeft met
name zzp'ers met soms sterk wisselende inkomsten veel meer flexibiliteit. Net als Wolfsen is hij
opgelucht dat het voornemen om de aankoop van een levenslange lijfrente te verplichten, uit de
stukken is verdwenen. 'Wij kregen al reacties van klanten die dan geen premie meer wilden
inleggen.'
Het ministerie van Sociale Zaken wil niet inhoudelijk reageren. De wetsvoorstellen voor het nieuwe
pensioenstelsel liggen nog voor advies bij onder meer toezichthouders AFM en DNB. Daarna worden
zij voorgelegd aan de Raad van State. Door de adviezen kunnen de wetsvoorstellen nog wijzigen, zij
worden pas openbaar als de minister de voorstellen naar de Tweede Kamer stuurt. Maar ingewijden
vertrouwen erop dat het plan om de tijdelijke lijfrente af te schaffen, definitief van de baan is.
Lees het volledige artikel: https://fd.nl/economie-politiek/1409763/tijdelijke-lijfrente-blijft-naprotest-toch-mogelijkk4h1caAL1RUX?utm_medium=email&utm_source=nieuwsbrief&utm_campaign=fdmiddagnieuwsbrief&utm_content=1352430_46097_20210830&utm_term=A&utm_medium=social&
utm_source=linkedin&utm_campaign=earned&utm_content=20210830
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