de commissie

Tekst Yvonne van der Heijden Foto Roelof Pot

De werkgroep API
De uitdaging: Nederland een van de beste pensioenstelsels ter
wereld houden. De aanpak: beleidsbepalende bijdrage leveren aan
consultatie door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).
Het resultaat: De API te laten bijdragen aan het behoud van de essentie
van het Nederlandse stelsel. Wie: Henk Brouwer, bestuursvoorzitter van
ABP en voorzitter van de werkgroep API.

Wat doet de werkgroep?
De werkgroep API is opgericht
om het wetgevingstraject rondom
de API te begeleiden. Met als
doel om enkele verbeterpunten
in ons pensioenstelsel aan te
brengen, zodat alle mensen die
werken profijt van ons pensioenstelsel kunnen hebben.
De werkgroepleden:
Henk Brouwer ABP (voorzitter)
Jos Backx Pensioenfonds voor
Huisartsen
Leny van der Heiden SPF Beheer
Pari Kandhai Pensioenfonds DSM
Nederland
Toine van der Stee Blue Sky Group
Wouter Thalen Pensioenfonds Zorg
en Welzijn
Tarik Uçar Pensioenfederatie
(secretaris)
Hans van de Velde Pensioenfonds
Hoogovens
Guus Wouters PMT
Brief minister Kamp
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Een Algemene Pensioeninstelling (API) maakt het
mogelijk om in Nederland
als pensioenfonds meerdere buitenlandse
en Nederlandse pensioenregelingen uit te
voeren. Dit kan een grote impact op het
Nederlandse pensioenstelsel hebben. Onder meer omdat er voor de API mogelijk
andere regels gaan gelden dan nu voor
pensioenfondsen. Voormalig minister
Kamp van SZW heeft in juni een brief
naar de Tweede Kamer gestuurd over het
invoeren van de API. Voordat de nieuwe
minister hiervoor een wetsvoorstel gaat
indienen, wil hij de mening horen van alle
belanghebbenden uit de pensioenwereld.
Het bestuur van de Pensioenfederatie
heeft onze werkgroep geformeerd om
de consultatie voor te bereiden. Daartoe
zijn wij een aantal keren bijeengekomen.
Kijk je een niveau hoger, dan is onze
opdracht om in kaart te brengen waar we
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op middellange termijn met ons Nederlandse pensioenstelsel naar toe willen en
hoe de API daarin past. In het bijzonder
kijken we of de vormgeving van de API
elementen van ons stelsel onder druk zet.
We kijken daarbij onder meer naar de
verplichtstelling. Dankzij deze verplichtstelling bouwen in Nederland bijna alle
werkenden een pensioen op. We willen de
minister helpen bij de bepaling van wat we
in Nederland met pensioenen wel willen
en wat niet.
De ontwikkelingen rondom de API’s
brengen het risico met zich mee dat dit instellingen worden met een winstoogmerk.
Dat past niet in het Nederlandse stelsel.
Daarin staat het belang van de mensen die
pensioen opbouwen en krijgen voorop en
niet dat van de aandeelhouders. Wij willen
als uitgangspunt houden dat pensioenfondsen geen winstoogmerk hebben. We
zien wel een rol voor API’s die het belang

van de deelnemers vooropstellen. Zo kan
de API een rol spelen voor werkgevers
waarvan het ondernemingspensioenfonds
wordt opgeheven. Door de domeinafbakening kunnen zij zich niet allemaal aansluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds en
is onderbrenging bij een verzekeraar het
enige alternatief op dit moment. Door de
invoering van de API krijgen ze een goed
alternatief waarbij de deelnemer centraal
staat. Ook voor multinationals zien we een
toegevoegde waarde als het mogelijk wordt
om hun internationale pensioenregelingen
in een API onder te brengen.
Nederland heeft een van de betere
pensioenstelsels in de wereld. We gaan
bekijken in hoeverre een API daarin van
betekenis kan zijn. De deelnemer moet
centraal blijven staan. In die
richting gaat onze inbreng in
de consultatieronde van de
minister.

Gerard Riemen spreekt
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Kabinetsplannen
zetten stelsel verder
onder druk
Gevaarlijk, kortzichtig en
onevenwichtig. Zo kwalificeert
directeur Gerard Riemen de
plannen van het kabinet-Rutte 2
voor de pensioenen. ‘Het grootste gevaar zit in het snijden in
de fiscale facilitering’, stelt
Riemen. ‘Daarmee wordt een
grens overschreden en komt
het stelsel verder onder druk
te staan.’

tweets
@diederiksamsom: Blijft hardnekkig misverstand. Koopkracht pensioen heeft niks
met regeringsbeleid te maken,
maar met pensioenfondsproblemen.

H

et kabinet wil de maximale
jaarlijkse pensioenopbouw met
0,4 procentpunt verlagen naar
1,75 procent. En ook een grens
stellen aan de fiscale vrijstelling
van pensioenpremies en vermogensopbouw bij
een inkomen van 100.000 euro. Riemen: ‘Wat mij
het zwaarst op de maag ligt, is dat we met deze
maatregelen op een hellend vlak terecht kunnen
komen. Het grote risico bestaat namelijk dat als de
overheid in de toekomst weer geld nodig heeft, ze
de fiscale faciliteiten opnieuw aanpast.’

Kortzichtig beleid
Het inperken van het zogenoemde Witteveenkader
levert de overheid op kortere termijn ruim drie miljard euro op. ‘Daar staat tegenover dat toekomstige
belastinginkomsten zullen verminderen. Er is dus
vooral sprake van een verschuiving van de inkomsten van de toekomst naar nu. Het is kortzichtig
beleid’, aldus Riemen.

Oneerlijk voor jongeren
Riemen bekritiseert het kabinet bij de nadrukkelijke keuze voor maatregelen die nadelig uitpakken voor de huidige en toekomstige generaties
werkenden, vooral ook omdat de gepensioneerden
geen last hebben van de maatregelen. Riemen:
‘Daarbij komt dat de verlaging van de pensioenopbouw niet evenwichtig is verdeeld over de

thema: Vertrouwen in de toekomst

SyntrusAchmea #pensioenen
dalen op termijn met 30 pct
door #regeerakkoord #onderzoek #vervangingsratio
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generaties werkenden. Met name voor mensen tot
pakweg 35 jaar pakken de maatregelen oneerlijk
uit. Vergeleken met hun oudere collega’s is het
perspectief om een goed pensioen op te bouwen
voor hen aanzienlijk verslechterd. De gevolgen
van minder pensioenopbouw merken ze pas als ze
met pensioen gaan. Dan blijkt dat de maandelijkse
pensioenuitkering minder is dan ze verwachtten.’

Melkkoe
De kabinetsplannen kunnen een bedreiging
gaan vormen voor het Nederlandse stelsel,
vreest Riemen. ‘De staat kan in de toekomst de
pensioenkassen als melkkoe gaan gebruiken.
Dat mag niet gebeuren. De politiek zal klip en
klaar moeten uitspreken dat het beperken van
het Witteveenkader een eenmalige zaak is en dat
hiermee geen precedent voor de toekomst wordt
geschapen’, benadrukt Riemen. <<

@WillemJelleBerg: Wel
een mooie opzichtige spin.
Kabinet verlaagt opbouw
pensioenen en schuld verschuiven naar sociale partners
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@PieterOmtzigt: CDA motie:
bereken hoeveel pensioen
jongeren nog kunnen opbouwen met kabinetsplan.

@SPnl: Op initiatief van
SP-Kamerlid is vandaag het
comité Dicht het 65PLUS-Gat
opgericht.
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