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Geen levensloopregeling voor zelfstandigen is het antwoord van Minister de Geus en Staatssecretaris Wijn
op de motie Bussemaker/Verburg (TK 29760 nr. 46). In de onderbouwing van het kabinetsvoornemen om
deze motie niet uit te voeren (TK 29760 nr. 63) geeft Staatssecretaris Wijn de volgende argumenten: 1. Verlof door zelfstandigen is niet controleerbaar en zou gebruikt kunnen worden voor een zo gunstig mogelijke
verdeling van inkomen in de tijd. 2. Als oudedagsvoorziening heeft de zelfstandige met de FOR dezelfde
mogelijkheden als met de levensloopregeling.
Aftoppen van pensioenpremies, zoals voorgesteld door PvdA, GL en SP wordt in een reactie d.d. 6 oktober
j.l. op vragen tijdens de eerste termijn van de algemene financiële beschouwingen door het Ministerie van
Financiën (AFEP05-628A) van de hand gewezen. Het ministerie wijst op het probleem, dat in het voorstel
tijdelijk hogere belastingontvangsten gebruikt worden voor structurele uitgavenverhogingen en dat het CPB
opgemerkt heeft, dat aftoppen van pensioenpremie boven 1,5* modaal tot hogere arbeidskosten en geringere
koopkracht leidt.
Pensioenwet pas op 1 januari 2007 in werking, gelijktijdig met het nieuwe FTK (Financieel Toetsings
Kader) voor pensioenfondsen? In ons infomagazine 2005.7 maakten wij reeds melding van mogelijk uitstel
van de invoering. In P&P 2005/10 maakt Prof. Dr. Erik Lutjens melding van het feit, dat er van uitgegaan
kan worden, dat de vervanger van de PSW pas op 1 januari 2007 in werking treedt. Waar hij deze mededeling op baseert staat er niet bij, maar we kunnen er van uitgaan, dat hij beter geïnformeerd is dan wij.
Minister de Geus ziet spaarloon opgaan in levensloop, is de kop van persbericht 05/149 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). In een toespraak op 14 september j.l. op een seminar levensloop van ABN-AMRO in Amsterdam gaf de minister als zijn mening, dat de huidige generatie vijftigers
de levensloopregeling nog zal gebruiken om eerder uit te treden. De jonge(re) mensen zullen de levensloopregeling veel breder willen gebruiken. De levensloop zal spaarloon inhalen, zo verwacht de Geus.
Geen gedwongen opname van het levenslooptegoed, in het kader van de Wet werk en bijstand (WWB). In
de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling, kortweg Wet
VPL, is in hoofdstuk IX aan artikel 31 van de WWB aan lid 2 een nieuw onderdeel q (of r?) toegevoegd
(Staatsblad 2005 115). Deze toevoeging is de implementatie van het amendement De Wit, Vendrik en Bussemaker van 18 november 2004 (TK 29 760 nr. 28), welke amendement bij de stemmingen op 25 november
2004 is aangenomen. Dit amendement voorziet er in, dat het recht op een uitkering in het kader van de
WWB niet getoetst wordt aan het opgebouwde levenslooptegoed. Ook is over het saldo van de levensloopregeling geen box III heffing verschuldigd op basis van de omkeerregel.
Wet aanvullend overgangsrecht fiscale behandeling pensioen gepubliceerd. Over dit, op 18 oktober gepubliceerde, wetsvoorstel meer in ons volgende infomagazine.

