Pensioen
Het staat iedereen vrij om zelf bij te sparen. Dat
is nu duurder, want er is geen belastingaftrek.
Maar over het opgebouwde kapitaal hoeft straks
geen belasting te worden betaald, wat bij ‘gewoon’
pensioen wel het geval is.

Partnerrisico

Koopmans wil de lagere opbouw geen ‘pensioengat’ noemen. ‘Een pensioengat betekent dat je na
je pensioen te weinig geld hebt om van te leven.
Dat hoeft met de lagere opbouw niet per se het
geval te zijn.’
Financieel zijn de klappen van de lagere opbouw kleiner naarmate iemand dichter bij zijn
pensioen zit. Immers, het merendeel van het pensioen is dan al opgebouwd. Dertigers hebben het
meeste nadeel. Maar die moeten waarschijnlijk
nog langer doorwerken dan 67. Dat heeft als ‘voordeel’ dat ze langer pensioen kunnen opbouwen.
Er zijn verschillende manieren om de lagere
pensioenopbouw te compenseren. Sommige pensioenfondsen doen dat zelf al. Ze verlagen bijvoor-
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‘Ik zie veel
mensen het
extra salaris
gewoon opzijleggen voor
later’

beeld de franchise: het AOW-deel in het pensioen.
Daardoor wordt het ‘pensioengevend’ salaris
waarover de 1,875% wordt berekend juist hoger.
Sommige pensioenfondsen benutten in het verleden de maximale opbouwpercentage niet en doen
dat nu wel. Bij deze fondsen zullen de premies niet
of weinig zijn gedaald.
Voor het salarisdeel boven de € 100.000 zijn er
speciale nettoregelingen bij pensioenfonds of verzekeraar. Daarbij wordt niet langer gespaard met
belastingaftrek, maar het opgebouwde kapitaal
heeft wel een speciale pensioenstatus: er hoeft
geen 1,2% vermogensrendementsbelasting over te
worden betaald. Het nadeel is echter dat het geld,
net als gewoon pensioen, vastzit tot pensionering.
De hoge inkomens (werknemer én ondernemer) moeten vooral opletten dat hun partner bij
overlijden goed verzorgd achterblijft. Doordat de
pensioenopbouw boven de ton verdwijnt, is dat
deel ook niet meer verzekerd voor de partner. Dat
kan een forse teruggang opleveren in het partnerpensioen. Dat risico kan worden afgedekt via een

