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Geachte  

 

ANBO, organisatie voor ouderen, heeft met belangstelling kennis genomen van het 

wetsvoorstel ‘Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen’. Wij hebben onderstaande 

opmerkingen bij het wetsvoorstel en de bijbehorende Memorie van Toelichting. Wij 

beperken ons tot het onderdeel ‘bedrag ineens’. 

 

Keuzevrijheid 

ANBO heeft geen principiële bezwaren tegen een uitkering ineens van 

pensioenvermogen, zoals dat is verwoord in het huidige wetsvoorstel. ANBO is tegen 

keuzevrijheid tijdens de opbouw, maar de keuze die nu voorligt. wordt gemaakt bij het 

ingaan van het pensioen.  

ANBO onderschrijft de omvang van het bedrag ineens, tien procent van het 

pensioenvermogen, omdat het is gerelateerd aan de waarde van de hoog-laag-

constructie, die nu al mogelijk is. ANBO onderschrijft ook de keuze tussen deze 

constructie en de lump sum en is tevreden dat er niet is gekozen voor stapeling van 

mogelijkheden. Die zou te zeer de verdere maandelijkse uitkering onder druk zetten. 

Verder is ANBO het eens met het uitgangspunt dat de gepensioneerde zelf bepaalt 

waaraan hij het bedrag ineens wil uitgeven en dat er geen beperkingen zijn 

opgenomen als aflossing op hypotheek of verplichte besteding aan verbouwing van 

het huis. 

 

Uitvoering 

ANBO heeft daarentegen wel vraagtekens bij de uitvoering van het voorstel. De 

consequenties voor de daadwerkelijke gevolgen voor het netto-inkomen van 

gepensioneerden. 

Terecht besteedt de Memorie van Toelichting aandacht aan de opvattingen van de 

Raad voor Regeringsbeleid in het rapport ‘Weten is nog geen doen: Een realistisch 

perspectief op redzaamheid’. Het lijkt ons geen sinecure voor burgers om de precieze 

gevolgen voor het netto-inkomen te voorspellen en daarmee een goede doorrekening 

te maken voor het inkomen op langere termijn.  

De netto-waarde van de uitkering is wellicht nog goed te overzien en dat is dan ook de 

enige berekening die we in de Memorie hebben aangetroffen. Maar met name het 
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recht op en de omvang van allerlei toeslagen is voor de individuele burger moeilijk te 

beoordelen. Bovendien kunnen de effecten alle kanten opschieten: het verlies op 

toeslagen of fiscale voordelen in het jaar van uitkeren tegen hogere toeslagen in de 

jaren dat de reguliere uitkering lager is dan zonder lump sum. Hoe kan een 

aanstaande gepensioneerde dan het saldo van zijn keuze bepalen? 

In de Memorie wordt te makkelijk verwezen naar pensioenfondsen, die naar ons beste 

weten geen financieel advies mogen verlenen, en naar tools van de belastingdienst. 

Er worden weliswaar veel woorden aan het onderwerp gewijd, maar een concrete 

oplossing wordt niet geboden. Wij denken dat hier eerst een oplossing voor dient te 

komen. 

 

Kosten-baten 

De minister voorziet dat jaarlijks circa 20.000 van de 200.000 mensen die met 

pensioen gaan, gebruik van de regeling zullen maken. Hij baseert dat op eerder 

onderzoek. Wij kunnen dat moeilijk beoordelen. Er van uitgaande dat de cijfers in 

praktijk worden gerealiseerd, valt ons op dat het relatief een dure regeling is. Per 

deelnemer aan de regeling zouden de kosten € 375 zijn. De vraag is of dit voor een 

onderwerp met beperkt belang, waarvan ook het netto-voordeel onduidelijk is,  (er is 

immers het alternatief van de reeds bestaande hoog-laag-constutie) niet een hoge 

prijs is. 

 

Overig 

Veel aanstaande gepensioneerden hebben meerdere pensioenen opgebouwd: bij 

verschillende pensioenfondsen en/of verzekeraars. Wij veronderstellen dat in het 

voorstel een deelnemer bij elk pensioenfonds of verzekeraar een aanvraag voor een 

lump sum voor tien procent moet indienen. 

Het is de vraag of dat voor de deelnemer de beste oplossing is. Bij ons hebben zich 

afgelopen jaren veel leden gemeld die zware teleurstellingen te verwerken kregen bij 

het omzetten van een pensioenpot in een uitkering bij verzekeraars. Zij moesten in 

verband met de gedaalde rente tientallen procenten inleveren ten opzichte van 

eerdere upo’s. De Wet verbeterde premieregeling blijkt slechts zeer beperkte 

uitzichten op een beter pensioen op te leveren. 

Het zou dus beter zijn als gepensioneerden beperkt blijven in de omvang van de lump 

sum tot tien procent van het totaal opgebouwde pensioenvermogen, maar wel zelf de 

keuze mogen maken uit welke pot zij dat geld kunnen putten ten einde hun latere 

jaarlijkse pensioenuitkering te kunnen optimaliseren. 

 

Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Willem Reijn 
Belangenbehartiger Pensioenen 

 
 
 
 

 


