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Knip  partnerpensioen  is  mogelijke  oplossing  na  beperking
Witteveenkader
Sameer  v an  Alf en
Week  14  03  april  2014

Pensioendeskundigen  maken  zich  zorgen  over  de  forse  t erugval  van  het   part nerpensioen  voor
werknemers  met   een  hoog  inkomen.  Een  knip  kan  de  pijn  vanaf  1  januari  2015  nog  enigszins
verzacht en.  Maar  het   is  onzeker  of  het   lukt   om  deze  ont snappingsrout e  op  t ijd  in  t e  voeren.
Het  partnerpensioen  kan  een  stuk  lager  uitvallen  dan  op  het  UPO  staat  |  ANP

Met  ingang  v an  v olgend  jaar  wordt  niet  alleen  de  opbouw  v an  het  ouderdom spensioen  v erder  v ersoberd.  Ook  v oor
het  partnerpensioen  geldt  v anaf  dat  m om ent  een  lager  opbouwpercentage.  Dat  daalt  v an  m axim aal  1 ,3 3 %  naar
1 ,1 6 %.  De  aftopping  op  €1 00.000  is  ev eneens  v an  toepassing.  Dit  houdt  in  dat  het  partnerpensioen  v erv alt  v oor
zov er  het  inkom en  bov en  een  ton  uitkom t.
Het  recht  op  partnerpensioen  kan  op  twee  m anieren  ontstaan.  De  eerste  weg  betreft  partnerpensioen  op
opbouwbasis.  Als  iem and  v an  baan  wisselt,  staat  er  bij  de  oude  werkgev er  nog  een  pot  m et  geld.  Maar  wanneer  er
sprake  is  v an  partnerpensioen  op  risicobasis,  dan  v erv alt  het  recht  hierop  bij  de  oude  werkgev er  als  een  werknem er
v ertrekt.
Volgens  pensioendeskundige  Robbert  v an  Woerden  (KWPS)  is  v ooral  het  partnerpensioen  op  risicobasis  de  klos  m et
ingang  v an  2 01 5.  Hij  rekent  v oor:  ‘Stel  dat  een  werknem er  €1 50.000  v erdient.  Hij  is  nu  4 5  jaar  en  1 0  jaar  geleden
in  dienst  getreden  bij  zijn  huidige  werkgev er.  Hij  m oet  doorwerken  tot  6 7   jaar.  De  franchise  bedraagt  €1 5.000.’
Als  de  werknem er  in  2 01 4   ov erlijdt,  wordt  het  partnerpensioen  v olgens  deze  form ule  bepaald:  aantal  genoten
dienstjaren  tot  aan  pensioendatum   x  opbouwpercentage  x  pensioengrondslag.  Dus:  3 2   x  1 ,3 3 %  x  (€1 50.000  –
€1 5.000)  =   €57 .4 56   per  jaar.  Bij  ov erlijden  in  2 01 5  is  de  rekensom :  3 2   x  1 ,1 6 %  x  (€1 00.000  -  €1 5.000)  =   €3 1 .552 .
Dat  betekent  een  achteruitgang  v an  4 5%.
Knip
Volgens  Van  Woerden  kan  de  zogenoem de  knip  de  teruggang  wat  v erkleinen.  Dan  wordt  bij  een  ov erlijden  het
partnerpensioen  ov er  de  jaren  tot  2 01 5  berekend  v olgens  het  'oude  regim e':  m et  het  hogere  opbouwpercentage  en  de
grondslag  v an  2 01 4 .  Voor  de  resterende  jaren  tot  6 7   geldt  wel  het  nieuwe  regim e.
Tot  2 01 5  bedraagt  het  partnerpensioen  dan:  1 0  x  1 ,3 3 %  x  €1 3 5.000  =   €1 7 .9 55.  Voor  de  resterende  jaren  kom t  het
partnerpensioen  uit  op:  2 2   x  1 ,1 6 %  x  €85.000  =   €2 1 .6 9 2 .  In  totaal  dus  €3 9 .6 4 7 .  De  v erlaging  ten  opzichte  v an
regels  in  2 01 4   is  dan  niet  4 5%  m aar  3 1 %.  Van  Woerden:  ‘De  inkom ensderv ing  is  dus  nog  altijd  flink’.
Van  Woerden  ziet  de  knip  dan  ook  niet  m eer  als  een  aardig  m iddel  om   de  financiële  pijn  te  v erzachten.  ‘Maar  het
liefst  zou  ik  zien  dat  het  partnerpensioen  helem aal  wordt  ontzien  in  de  v ersoberingsoperatie  v an  het  kabinet.’  Hij
wijst  erop  dat  partnerpensioen  op  risicobasis  niet  alleen  een  sm aak  is  die  v erzekeraars  hanteren,  m aar  ook  v oorkom t
bij  pensioenfondsen.
De  pensioendeskundige  zegt  dat  de  m ogelijkheid  v an  een  knip  niet  v anzelfsprekend  is.  ‘Werkgev ers  en  werknem ers
m oeten  deze  in  hun  pensioenregeling  fietsen.  En  de  v erzekeraar  of  het  pensioenfonds  m oet  akkoord  gaan  m et  de
uitv oering.  Tot  nu  toe  m erk  ik  nog  m aar  weinig  actie  v anuit  deze  drie  partijen.  Ze  zijn  druk  bezig  m et  de  v erwerking
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v an  alle  v eranderingen  per  2 01 4 .’
Nieuwe  berekeningen
Van  Woerden  v erwacht  dat  het  balletje  in  de  zom er  wél  zal  gaan  rollen.  ‘Maar  dat  is  waarschijnlijk  te  laat  om   de
nieuwe  berekening  ook  m ee  te  nem en  in  het  Uniform   Pensioenov erzicht  dat  in  het  najaar  op  de  deurm at  v an
pensioendeelnem ers  ploft.  Mochten  zij  in  2 01 5  ov erlijden,  dan  v alt  het  partnerpensioen  een  stuk  lager  uit  dan  op  het
UPO  staat.  Ik  sluit  niet  uit  dat  nabestaanden  naar  de  rechter  zullen  stappen.’
Pensioenadv iseur  Jeroen  ten  Berg  (JtB  Pensioenconsultancy )  zegt  dat  het  inzetten  v an  de  knip  slechts
schijnzekerheid  biedt.  'Want  als  iem and  v an  baan  wisselt,  dan  raakt  hij  zijn  recht  op  partnerpensioen  bij  de  oude
baas  kwijt.  Bij  de  nieuwe  werkgev er  gelden  de  nieuwe  fiscale  regels.  Met  dit  in  het  achterhoofd  zou  je  nooit  m eer  v an
werk  v eranderen.  Maar  ik  v erwacht  dat  v eel  m ensen  juist  in  2 01 5  v an  baan  zullen  wisselen,  als  gev olg  v an  de
aantrekkende  arbeidsm arkt.'
Ten  Berg  v raagt  zich  af  of  werkgev ers  en  v erzekeraars  sowieso  wel  zin  hebben  om   de  m ogelijkheid  v an  een  knip  in  de
uitv oeringsov ereenkom st  op  te  nem en.  'Een  werkgev er  zal  hier  niet  om   staan  te  springen,  om dat  hier  waarschijnlijk
een  prijskaartje  aan  hangt.  Verzekeraars  zien  wellicht  op  tegen  alle  com plicaties  die  de  knip  m et  zich  m eebrengt  bij
het  v aststellen  v an  de  prem ie.'
Verzekeraar  Zwitserlev en  schreef  in  2 01 3   al  op  zijn  website  ov er  de  knip  als  m ogelijke  oplossing  v oor  de  v erlaging
v an  het  partnerpensioen.  Maar  nav raag  leert  dat  het  bedrijf  nog  geen  definitief  besluit  heeft  genom en  ov er  wat  het
m et  dit  onderwerp  gaat  doen  m et  het  oog  op  2 01 5.  
Verzekering
Een  leek  zou  wellicht  denken  dat  degenen  die  last  hebben  v an  de  v ersobering  zich  m akkelijk  m oeten  kunnen
bijv erzekeren,  gezien  hun  riante  salarissen.  Maar  pensioenconsulent  Ten  Berg  wijst  erop  dat  v erzekeraars  een
ov erlijdensrisicov erzekering  m ogen  weigeren  v anwege  gezondheidsredenen.  'Iem and  m et  ov ergewicht  zal  een  hele
kluif  hebben  aan  het  afsluiten  v an  zo’n  v erzekering.'
Net  als  Van  Woerden  ziet  Ten  Berg  dan  ook  het  liefst  dat  het  partnerpensioen  buiten  de  beperking  v an  het
Wittev eenkader  wordt  gelaten.  'De  beperking  lev ert  de  ov erheid  sowieso  m aar  weinig  geld  op  wat  het
partnerpensioen  betreft.  De  prem ie  die  hierv oor  m oet  worden  betaald,  is  m aar  een  klein  onderdeel  v an  de  totale
prem ie  die  wordt  afgedragen  aan  de  v erzekeraar  of  het  pensioenfonds.  Toch  ik  m erk  dat  politici  zich  m aar  weinig
druk  m aken  ov er  het  partnerpensioen.'
Volgens  Ten  Berg  kan  het  recht  op  de  knip  ook  v erv allen  als  de  werkgev er  na  afloop  v an  zijn  contract  m et  een
v erzekeraar  ov erstapt  naar  een  andere  uitv oerder.  Maar  Van  Woerden  denkt  dat  werknem ers  die  zich  tegen  het
v erlies  v an  de  knip  v erzetten  juridisch  een  sterke  zaak  zullen  hebben.  'Zij  kunnen  afdwingen  dat  de  werkgev er  de
knip  ook  opneem t  in  het  contract  m et  de  nieuwe  partij.'
Arbeidsongeschikt en
Ook  arbeidsongeschikten  m et  prem iev rijstelling  v oor  de  pensioenopbouw  zien  hun  partnerpensioen  aangetast  na  de
beperking  v an  het  Wittev eenkader.  Arbeidsongeschikten  m et  prem iev rijstelling  bij  een  v erzekeraar  kunnen  hier
echter  aan  ontsnappen,  schreef  FD  Pensioen  Pro  v orige  week.
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