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Inleiding

De sociale partners, verenigd in de Stichting van de Arbeid, menen dat de vrijval van
premies voor VUT en prepensioen leidt tot een budgettaire meevaller. De ministeries
van SZW en FIN hebben het CPB gevraagd of het dit beeld herkent. Deze notitie geeft
antwoord op deze vraag.
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Effect vrijval VPL-premie

De sociale partners verwijzen naar cijfers van de Pensioenfederatie over de vrijval
van premies voor overgangsregelingen voor prepensioen. De sociale partners menen
dat de vrijval van deze premies zal leiden tot een vermindering van de aftrek van
pensioenpremies en tot hogere inkomsten voor de overheid. De vrijval van premies
betreft in ieder geval regelingen voor de 55-plussers van 2005, dus voorafgaand aan
de invoering van de wet VUT, Prepensioen en Levensloop, en mogelijk om inkoop van
prepensioenrechten voor 55-minners opgebouwd voor 2005.
Bij de overheid bestaan nog aparte premies voor VUT en prepensioen. Deze bedragen
op dit moment ongeveer 4%. De verwachting is dat deze rond 2015 iets afnemen,
doordat de VUT voor de generatie geboren voor 1950 dan afloopt. De premie kan
echter niet onmiddellijk vervallen, vanwege de financiering van prepensioenrechten
van de generaties geboren in 1950 of later, die zijn opgebouwd voor invoering van de
wet VUT, Prepensioen en Levensloop. De financiering hiervan loopt door tot 2021.
In diverse andere sectoren geldt een vergelijkbare situatie, maar daar zijn de
betreffende premies dikwijls niet apart zichtbaar. Volgens het CBS bedraagt de VUTpremie in de marktsector slechts 0,1%. De resterende premies zijn niet apart
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zichtbaar in de Nationale rekeningen, want het CBS maakt geen onderscheid tussen
de premies voor prepensioen en die voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen. De
hoogte van deze premies in de marktsector is waarschijnlijk wat lager dan die bij de
overheid, maar wel substantieel.
De afloop van deze overgangsregelingen biedt partieel bezien ruimte voor
premieverlaging. Ook in de marktsector zal dit overigens pas in 2021 volledig zijn,
aangezien ook daar dikwijls de maximale termijn voor financiering van de
overgangsregelingen wordt benut.
Tegenover de daling van de premies voor VUT en prepensioen staan diverse andere
wijzigingen, die partieel bezien een opwaarts effect hebben op de premie. De
regelgeving voor pensioenfondsen zal de komende tijd sterk veranderen. Fondsen
mogen niet meer rekenen met verwacht rendement, de eisen rond het financieel
toetsingskader (FTK) worden aangescherpt en fondsen gaan mogelijk over naar een
nieuw reëel contract. Per saldo verwacht het CPB dat ondanks de afloop van de
overgangsregelingen rond VPL de pensioenpremie in 2015-2017 niet zal dalen,
indien de premiedaling die is voorzien als gevolg van de lagere opbouw van rechten
vanwege de beperking van de fiscale aftrekbaarheid buiten beschouwing blijft.
Aangezien in de raming voor de premie op middellange termijn geen VPL-premie was
opgenomen, leidt het vervallen van deze premie niet tot een meevaller.
Berekeningen voor de kostendekkende premie in het nieuwe FTK met ons ALMmodel wijzen uit dat de gemiddelde pensioenpremie die fondsen op dit moment
hanteren, aan de lage kant is om, bij de huidge rentestand en de huidige jaarlijkse
opbouw van rechten, de indexatieambitie volledig en met een hoge mate van
zekerheid waar te maken. Voorlopige berekeningen van enkele individuele
pensioenfondsen wijzen in dezelfde richting. De in het regeerakkoord voorgestelde
verlaging van de maximale jaarlijkse opbouw tot 1,75% per jaar biedt, naast de
ingeboekte verlaging van de premie en hogere inkomsten voor de overheid, ook enige
ruimte voor verbetering van de indexatiekwaliteit.
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