
Eerder stoppen

• Case:echtpaar wil tegelijk
stoppen met werken,ondanks
leeftijdsverschil

• Financiële moraal::
vroegpensioen iserg duur 

Eerder stoppen met werken vraagt een gedegen financiële voorbereiding. Foto: HH

Uit de praktijk Pensioengat

Als veertiger al beslissen
over vroegpensioen 
Eerder stoppen met
werken vereist vroeg
beginnen met sparen
...............................................................

André de Vos
............................................................
Eerder stoppen met werken is een
kostbare grap, zo ontdekken Lies-
beth (56) en Anton Denekamp
(60)*. De twee hebben een goed in-
komen; zij verdient ¤70.000, hij
¤85.000. Anton heeft een ton op-
gebouwd in de levensloopregeling
en samen hebben ze bijna een ton
aan spaargeld en beleggingen. En
dan zijn er nog lijfrentepolissen
ter waarde van ¤45.000. Maar hun
wens, allebei over drie jaar stop-
pen met werken, is financieel niet
haalbaar. Het gat naar AOW en
pensioen kan niet worden gedicht.

‘Als ze over drie jaar stoppen,
vallen ze terug naar er en bruto-in-
komen van zo’n ¤50.000 per jaar’,
zegt gg financieel planner Gaston
Hendriks van KapitaalMeester.
‘Aardig, maar drie keer minder
dan ze nu hebben. Daar gaan ze
het nt iet van redden met hun uitga-
venpatroon. Mijn uitgangspunt is
hoeveel mensen willen besteden.’

Hadden Liesbeth en Anton tien
jaar eerder br ij Hendriks aange-
klopt, dan had hij ze beter kunnen
helpen. Hij i had ze geadviseerd op-
timaal gebruik te maken van de le-
vensloopregeling, waar maximaal
2,1 jaarsalarissen in kunnen wor-
den gespaard. Ze hadden meer
kunnen aflossen op hun woning,
waardoor ze lagere vaste lasten

zouden hebben. Nu hebben ze een
hypotheek vk an ¤300.000 en
‘slechts’ ¤75.000 overwaarde.

‘Als je eerder wilt stoppen met
werken moet je keuzes maken en
veel sparen’, aldus Hendriks. ‘Met
fiscaal voordeel als het kan, zoals
levensloopregeling of benutting
van de jaarruimte, maar sparen in
box III is ook een goede optie. Dan
betaal je wel 1,2% vermogensren-
dementsheffing, maar je kunt het
geld inzetten op de manier en op
het tijdi stip die jou uitkomen. Bij
fiscalespaarmogelijkhedenzijner
beperkingenindeuitkering. Ende
politiek mk aakt het steeds lastiger.
De levensloopregeling wordt om-
gezet in een vitaliteitsregeling die
je niet meer kunt inzetten voor een
volledig vroegpensioen.’

Volgens Hendriks denken veel
mensen ten onrechte dat ze be-
hoorlijk sparen. ¤100.000 vermo-
gen klinkt best riant. ‘Als je ander-
halve ton verdient, kun je veel spa-
ren. Maar ja, mensen maken dan
toch andere afwegingen. Een
duurder huis, een grotere auto.
Niets mis mee, maar dan kun je

niet vt erwachten dat je ook nog eer-
der kunt st toppen met wt erken.’

Dat hun wens niet in vervulling
kan gaan verbaast Liesbeth en An-
ton niet. Ze zijn financieel behoor-
lijk onderlegd en hebben zelf al
wat rekensommetjes gemaakt.
Van Hendriks willen ze horen wat
de mogelijkheden zijn. Die blijken
beperkt. ‘Anton kan op zijn 63ste
stoppen. Hij kan zijn AOW- en
pensioengat dichten met het geld
in de levensloopregeling. Maar
Liesbeth moet waarschijnlijk nog
wat langer dr oorwerken. Die kan
geen zes jaar overbruggen.’

Liesbeth kan haar ABP-pen-
sioen eerder laten uitkeren. Dat
mag vanaf 60jaar, maar dat is kost-
baar. Niet at lleen bouwt ze vijf jaar
korter pensioen op; elk jaar dat ze
vóór haar 65ste wil stoppen met
werken kost haar 7% à 8% aan pen-
sioenuitkering. Dat scheelt dus
zomaar 3r 5% pensioen per jaar.

Het stel is er nog niet uit. De ko-
mende drie jaar kunnen ze niet ge-
noeg sparenomdan alsnog te kun-
nen stoppen.Als zeallebeieen jaar
langer dr oorwerken, wordt het gat
al een stuk kleiner. Als Anton tot
zijni 65ste doorgaat, is er financieel
helemaal geen probleem meer.
‘Dan is er geld genoeg, ook al heb-
ben ze de pech dat de partnertoe-
slag in de AOW, die Anton voor
Liesbeth zou kunnen krijgen, dan
net ist afgesff chaft.’
............................................................
* Niet hun echte naam. Gaston
Hendriks is lid van de Vereniging
Onafhankelijke Financieel Plan-
ners.
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