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De RMU legt haar pensioenplan voor aan de Stichting van de Arbeid. De kern van dit plan
is dat werknemers de keus krijgen om het werknemersdeel van de pensioenpremie te
gebruiken voor extra aflossing van de hypotheek. Volgens eerste doorrekeningen levert dit
het Rijk jaarlijks 200 miljoen euro extra op.
Maandelijks dragen werkgevers en werknemers een fors bedrag af aan pensioenfondsen. De
RMU wil werknemers de keuze bieden om het werknemersdeel van de pensioenpremie aan
te wenden voor extra aflossing van de hypotheek.
Consultatieronde
Eind 2011 presenteerde de RMU voor het eerst dit baanbrekende plan aan minister Kamp,
toenmalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vervolgens werd het plan met
deskundigen uitvoerig besproken en van commentaar voorzien. Zowel de Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) als de commissie Wijffels gaan in recente rapporten in
op het plan. Verder heeft de RMU hierover gesproken met vertegenwoordigers van
ondermeer de Sociaal Economische Raad (SER), VNO-NCW, verschillende vakbonden,
wetenschappers en politici. Daardoor zijn de voor- en nadelen in kaart gebracht en verwerkt
in de nieuwe Nota arbeidsvoorwaardenbeleid 2014 van de RMU.
Besparing
De RMU meent dat het idee om diverse redenen de moeite waard is om te onderzoeken:
1.
Het is interessant voor de schatkist van de rijksoverheid. De hypotheekrenteaftrek
daalt. Globale berekeningen geven aan dat de belastinginkomsten jaarlijks met bijna
200 miljoen euro zullen stijgen;
2.
Het is goed voor de consument, want hij hoeft na aflossing maandelijks minder rente
te betalen;
3.
De woningmarkt is er bij gebaat als minder huizen onder water staan;
4.
De banken zijn er goed mee, omdat de hypotheekportefeuille slinkt;
5.
De economie vaart er wel bij omdat het besteedbaar vermogen toeneemt doordat een
deel van het ‘beklemd’ vermogen wordt vrijgespeeld. Dit punt sluit naadloos aan bij
diverse ideeën die door politici worden gelanceerd.

De RMU realiseert zich daarbij terdege dat er ook negatieve kanten zitten aan het idee.
Desondanks vindt de RMU het van belang niet alleen te kijken naar het hoogste rendement,
maar ook naar de schuldenlast en het daaraan gekoppelde welzijn van mensen.
Om het plan geconcretiseerd te krijgen is het nu formeel voorgelegd aan de Stichting van de
Arbeid. Niet eerder deed de RMU een dergelijk verzoek.
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Veenendaal, 12 september 2013.

Geachte mevrouw Mooren,
De RMU verzoekt de Stichting van de Arbeid om te onderzoeken of het idee van de RMU, om
werknemers de keuze te bieden het werknemersdeel van de pensioenpremie aan te wenden voor
pensioenopbouw of aflossing van hun hypotheek, haalbaar is en wat de gevolgen zijn voor de
werknemers die deze keuze maken, qua koopkracht, verminderde schuldenlast en verminderde
pensioenopbouw en wat het betekent voor de overheidsfinanciën en de woningmarkt.
De RMU heeft het hierboven genoemde idee voor het eerst gelanceerd in haar nota
Arbeidsvoorwaardenbeleid 2012 ‘Solide en sociaal’, die in december 2011 overhandigd werd aan de
toenmalige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer H. Kamp. Daarna is het idee in
diverse belangrijke publicaties genoemd, zie bijlage 1.
Vervolgens heeft de RMU een aantal gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de diverse
werknemers- en werkgeversorganisaties, de SER, ambtenaren van het ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid, de wetenschap en het pensioenfonds voor de bouw, zie bijgevoegd overzicht
(bijlage 2).
Tenslotte heeft de RMU het idee verder uitgewerkt ten behoeve van de RMU nota
Arbeidsvoorwaardenbeleid 2014, die op 10 december a.s. overhandigd wordt aan de heer ir. W.
Draijer, voorzitter van de SER. Bijlage 3 is het betreffende hoofdstuk uit de nota.
De RMU meent dat het idee om diverse redenen de moeite waard is om te onderzoeken:
6.
Het is interessant voor de schatkist van de rijksoverheid. De hypotheekrenteaftrek daalt.
Globale berekeningen geven aan dat de belastinginkomsten jaarlijks met bijna 200 miljoen
euro zullen stijgen;
7.
Het is goed voor de consument, want hij hoeft na aflossing maandelijks minder rente te
betalen;
8.
De woningmarkt is er bij gebaat als minder huizen onder water staan;
9.
De banken zijn er goed mee, omdat de hypotheekportefeuille slinkt;
10. De economie vaart er wel bij omdat het besteedbaar vermogen toeneemt doordat een deel
van het ‘beklemd’ vermogen wordt vrijgespeeld. Dit punt sluit naadloos aan bij diverse ideeën
die door politici worden gelanceerd.

De RMU realiseert zich daarbij terdege dat er ook negatieve kanten zitten aan het idee. Deze worden
ook benoemd in bijlage 3. Desondanks vindt de RMU het van belang niet alleen te kijken naar het
hoogste rendement, maar ook naar de schuldenlast en het daaraan gekoppelde welzijn van mensen.
In afwachting van uw reactie,
Met vriendelijke groet,

Chris Baggerman
Coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid RMU Werknemers
M 06-54376858
E chrbaggerman@rmu.nu
I www.rmu.nu
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Het CPB maakte er melding van dat de SGP en de CU het idee hadden opgenomen in hun
verkiezingsprogramma in de door hen uitgevoerde analyse van tien verkiezingsprogramma’s
‘Keuzes in Kaart 2013-2017’, pagina 243.
In diverse media is aandacht geschonken aan dit idee.
De WRR schonk er aandacht aan in het advies ‘Wonen, zorg en pensioenen, Hervormen en
verbinden’ december 2012. In het bijzonder prof. dr. A.L. Bovenberg schetste in hoofdstuk 2
(pagina 35 ..) onder de veelzeggende titel ‘Naar een drie-eenheid van pensioen, wonen en
zorg’ de uitdagingen waar Nederland voor staat op de terreinen van zorg en wonen.
Inmiddels heeft de commissie Wijffels – die de achterliggende maanden onderzoek heeft
gedaan naar de versterking van de banken in de huidige crisis – gepleit voor een vergelijkbaar
idee, zie pagina 22 en 23in het rapport Naar een dienstbaar en stabiel bankwezen, commissie
structuur Nederlandse banken (commissie-Wijffels), juni 2013.
In Eigen Huis, het magazine van de gelijknamige vereniging van huizenbezitters, heeft
hoogleraar financiële planning Henriëtte Prast zich aangesloten bij het voorstel van de RMU.
Dat levert misschien minder pensioen op, maar tegelijk lager woonlasten, aldus Prast. Zij somt
nog meer voordelen op: banken krijgen meer geld in kas om kredieten te verstrekken en
mensen met een hoge hypotheek kunnen die hypotheek omlaag brengen.
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Overzicht gesprekspartners RMU idee werknemersdeel pensioenpremie aanwenden voor
aflossing:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AbvaKabo FNV (J.W. Dieten en mevrouw C. van Brenk);
Ministerie van SZW (J. Sterrenburg en G. Roelofs);
VNO-NCW (A. Fraterman);
Universiteit Tilburg (A.L. Bovenberg);
FNV Vakcentrale (T. Heerts en T. Rolvink);
FNV Bondgenoten (W. Noordman);
CNV Vakcentrale (M. Limmen, gepland voor september);
MHP (R. Visser en N. Holstein);
Stichting van de Arbeid (E. Haket, plaatsvervangend secretaris STAR);
Sociaal Economische Raad (W. Draijer, voorzitter SER)
Pensioenfonds Bouwnijverheid (D. van As en H. de Pagter, gepland voor september)
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Pensioenpremie voor aflossing hypotheek
Inleiding
Pensioenen worden steeds duurder. Mensen worden ouder en de bevolking vergrijst.
Hierdoor is er een grotere groep gepensioneerden die gemiddeld langer leeft. Ook vallen
beleggingsresultaten en renteopbrengsten voor pensioenfondsen tegen. Door al deze
ontwikkelingen staat de dekkingsgraad van pensioenfondsen onder druk. Gezocht wordt
naar duurzame oplossingen. De RMU denkt mee over oplossingen. Hierbij is niet alleen
financiële houdbaarheid belangrijk maar ook het draagvlak onder nieuwe generaties. Een
idee van de RMU dat steeds meer steun krijgt is het plan om meer interactie mogelijk te
maken tussen pensioenen en hypotheken. Eind 2011 kwam de RMU met het voorstel om
medewerkers de keuze te geven hun werknemersdeel van de pensioenpremie te
gebruiken voor het aflossen van hun hypotheekschuld. Inmiddels past dit plan bij een
pakket voorstellen waarop het kabinet zich bezint. In dit hoofdstuk diepen we kansen en
bezwaren van het plan nader uit.
Achtergrond
Nederlandse banken zijn kwetsbaar omdat onvoldoende spaargeld beschikbaar is in
verhouding tot de kredietportefeuille en in het bijzonder de hypotheekportefeuille van de
banken. Voor de financiering van hun grote hypotheekportefeuilles zijn banken daardoor
voor een belangrijk deel aangewezen op de internationale kapitaalmarkten. Vanwege de
crisis is deze marktfinanciering moeilijker geworden en zijn banken terughoudend geworden
bij het verstrekken van nieuwe hypotheken aan consumenten en kredieten aan bedrijven.
Starters kunnen moeilijk aan een hypotheek komen. Banken stellen immers strenge eisen in
het kader van risicomanagement.
Een fundamenteel probleem voor de woningmarkt is de hoogte van de hypotheekschuld ten
opzichte van de marktwaarde van de woning. Tegelijkertijd wordt er in Nederland veel
vermogen opgebouwd via verplichtgestelde pensioenen. Daardoor hebben huishoudens
zowel veel schuld als veel pensioenvermogen.
Tegen deze achtergrond kwam de RMU eind 2011 met het pleidooi om de werknemer de
keuze te bieden de eigen pensioenbijdrage, het zogenaamde werknemersdeel van de
pensioenpremie, te gebruiken voor extra aflossing van de hypotheekschuld. Dit is op basis
van vrijwilligheid. De RMU vindt dat het werkgeversdeel in ieder geval bestemd moet blijven
voor het pensioen.

Inmiddels heeft de commissie-Wijffels, die onderzoek heeft gedaan naar de versterking van
de banken in de huidige economische crisis, gepleit voor een vergelijkbaar idee. Ook het
Kroonlid van de SER, Lans Bovenberg, pleit in het rapport van de Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid over de combinatie van pensioenen, wonen en zorg voor
bouwsparen. Onder bouwsparen wordt verstaan dat jongeren tot bijvoorbeeld 35
jaar/starters (een deel van) hun pensioenopbouw inzetten voor de aanschaf van een
woning.
Welke voordelen heeft de keuzemogelijkheid?
1.
De medewerker heeft een echte keuze, namelijk tussen een euro nu (voor je eigen
huis) of een euro straks (voor pensioen). Daarmee wordt voorkomen dat én veel
schuld én veel vermogen wordt opgebouwd.
2.
Medewerkers die nu geen hypotheek kunnen krijgen, hebben dan middelen waarmee
de kans op een hypothecaire lening groter wordt. Daarmee kan de huizenmarkt een
stimulans krijgen. Voor starters is het in deze economisch minder goede tijden moeilijk
om eigen geld te sparen voor de aankoop van een huis. Voor huiseigenaren zal het
gemakkelijker worden om af te lossen, zonder dat dit ten koste gaat van het
huishoudbudget. Dat is goed voor de economie en dat is goed voor het verminderen
van onze nationale hypotheekschuld, die naar Europese normen veel te hoog is. Het
vermindert de risico’s bij stijgende rente en het verbetert de positie bij ‘gedwongen’
verkoop bij werkloosheid en wijziging van persoonlijke omstandigheden.
3.

Door de pensioenbijdrage van de deelnemer wordt de pensioenopbouw beperkt. Gegeven de
situatie bij pensioenfondsen die onder water staan, is het op dit moment verstandig om de
aangroei van pensioenverplichtingen te beperken. Ook omdat pensioenaanspraken in de
toekomst niet altijd meer gegarandeerd worden, is de afweging: besteed ik mijn geld voor
extra aflossing van de schuld nu of investeer ik in een pensioen, waarvan de hoogte onzeker is.

Welke nadelen zijn er?
1.
Door het werknemersdeel van de pensioenpremies voor extra aflossing van de hypotheek te
gebruiken wordt het pensioeninkomen later enigszins lager. Daar staat tegenover dat de
woonlasten uiteraard ook lager worden.
2.
Wat gebeurt er als een werknemer het huis verkoopt en de kostbare pensioengelden voor
andere doeleinden besteedt? Die vraag stelde minister Kamp bij de aanbieding van de RMU
nota Arbeidsvoorwaardenbeleid 2012 ‘Solide en sociaal’, 12 december 2011.
De RMU stelt voor om de aflossing uit pensioenbijdragen te labelen, waarbij bij verkoop van
het huis de betreffende gelden moeten worden gebruikt voor de financiering van een volgend
huis, of – bij overgang naar een huurhuis – moeten worden gebruikt voor terugstorting in de
pensioenregeling. Dit betekent dat over een periode van 30 jaar exact moet worden
bijgehouden hoeveel een werknemer heeft besteed aan aflossing van de eigenwoningschuld.
Dat zal een administratief omslachtige regeling zijn, maar in het kader van de fiscale
bijleenregeling geldt een vergelijkbare regeling (waarin aan de hand van een
annuiteitenberekening wordt berekend wat vanaf de aanvangsperiode tot het moment van
verkoop/einde 30-jaarstermijn aan aflossing en rente is betaald). Verder moet fiscale en
sociale regelgeving veel meer worden gericht op stimulering om af te lossen. Nu is aflossing
veelal niet interessant of wordt bestraft met fiscale boetes.
Hoe het voorstel van de RMU over de gehele levensloop uitpakt voor de individuele werknemer is
niet op voorhand aan te geven. De berekeningen hiervoor zijn nogal gevoelig voor de
vooronderstellingen die worden gehanteerd. De RMU stelt voor dat een onafhankelijk instituut dit

voorstel doorrekent op inkomens- en vermogenseffecten voor verschillende leeftijds- en
inkomenscategorieën.
Visie RMU
Met haar plan heeft de RMU drie doelen voor ogen. Ten eerste stroomt er direct meer geld naar de
Nederlandse woningmarkt waardoor de bouwsector en aanverwante activiteiten worden
gestimuleerd. Ten tweede kunnen banken door een robuustere financiering van de Nederlandse
woningmarkt goedkoper geld aantrekken op de internationale kapitaalmarkt. De ruimere
beschikbaarheid van krediet door een sterker bankwezen bevordert daarmee ook de groei van
andere bedrijven buiten de bouwsector, vooral in het MKB dat sterk afhankelijk is van bankkrediet.
En last but not least wordt het daarmee voor starters op de woningmarkt ook makkelijker om een
hypotheek te krijgen.
De RMU heeft het idee besproken met vertegenwoordigers van politieke partijen, werkgevers- en
werknemersorganisaties, de wetenschap en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Hierbij heeft de RMU commentaar gekregen op het voorstel. Dit commentaar is hieronder verwerkt
in een lijst met aandachtspunten. Deze aandachtspunten dienen om het voorstel te versterken en
fijn te slijpen zonder te suggereren dat voor ieder probleem een oplossing te vinden is. Wat de RMU
betreft dient een en ander verder uitgekristalliseerd te worden in de Stichting van de Arbeid (STAR)
en/of de Sociaal Economische Raad (SER).
Aandachtspunten
•
Doorsneepremie problematiek: Pensioendeelnemers betalen allen dezelfde premie voor
dezelfde uitkering. Jongere werkenden betalen daardoor mee aan het pensioen van oudere
werkenden (de doorsneepremie). Hun pensioen zou zonder doorsneesystematiek hoger zijn,
omdat hun pensioen langer kan renderen dan dat van oudere werknemers. Als jongeren hun
pensioenvermogen voor het eigen huis kunnen gaan gebruiken, wordt het voor hen rendabel
om (tijdelijk) het werknemersdeel pensioenpremie aan het pensioenstelsel te onttrekken. Dat
gaat echter ten koste van het pensioen van ouderen. Wat de RMU betreft dient de vraag
beantwoord te worden of de doorsneepremie gehandhaafd dient te blijven. Zolang de
doorsneepremie uitgangspunt blijft is het lastig om te waarborgen dat jongeren een eerlijke
keuze hebben tussen pensioen opbouwen en vermogen opbouwen in een eigen woning. De
RMU steunt het initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om een
onderzoek te starten naar de doorsneepremie.
•
Lang-levenrisico: Pensioendeelnemers delen het langlevenrisico. Dat kan doordat het
opgebouwde pensioen van mensen die relatief jong overlijden naar het pensioen van andere
deelnemers gaat. Als pensioenvermogen of –premie in de eigen woning kan worden gestopt,
bestaat er het risico dat mensen die zien aankomen dat ze niet oud gaan worden, uit het fonds
stappen. Daarmee zou de verzekeringsfunctie van het pensioenfonds uitgehold kunnen
worden. De RMU vindt het van belang dat er een onderzoek plaatsvindt hoe groot deze risico’s
zijn.
•
Rendementsrisico: Pensioendeelnemers delen het risico op grote schokken in de economie.
Als de dekkingsgraden plots sterk dalen, dan wordt het negatieve effect gespreid over
verschillende jaren. Als deelnemers de mogelijkheid hebben hun vermogen in het eigen huis te
stoppen dragen ze niet meer bij aan het oplossen van de schok. Wat de RMU betreft dient er
een ondergrens te zijn van de dekkingsgraad waarbij het mogelijk is dat werkenden zich (deels)
kunnen terugtrekken uit een pensioenfonds.
•
Kortzichtigheid: Veel mensen kijken niet verder vooruit dan een paar jaar. Financiële planning
voor over meer dan 30 jaar doen de meeste mensen niet. Dat is een van de redenen voor de
verplichtstelling voor pensioen. De RMU erkent dat er goede redenen zijn om mensen te
beschermen tegen zichzelf. Tegelijkertijd is er natuurlijk de eigen verantwoordelijkheid van
mensen, wat een spanningsveld oplevert. Het kopen van een eigen huis is vergeleken met het
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sparen voor pensioen waarschijnlijk relatief overzichtelijk. Het ligt voor de hand dat mensen
hun geld hiervoor sneller inzetten, dan voor pensioenopbouw. Zorgvuldig dient nagegaan te
worden of mensen die een eigen huis kopen met pensioengeld, hun levensstandaard na
pensionering min of meer op peil kunnen houden.
Controle: Een waterdichte controle moet waarborgen dat pensioengeld uitsluitend wordt
besteed aan de eigen woning. Aflossingen met pensioengelden moeten zogenaamde
‘geoormerkte’ gelden zijn, meent de RMU. Het daarmee afgeloste deel mag niet voor
pensionering opgenomen worden.
WW-bijstandsproblematiek: Na ontslag volgt doorgaans een ww-uitkering en uiteindelijk een
mogelijke bijstandsuitkering met de verplichting om ook het met pensioenpremie afgeloste
deel ‘op te eten’. Een mogelijke oplossing die de RMU ziet, is om het ‘geoormerkte’ deel vrij te
stellen van deze verplichting.
Kritisch staan ten opzichte van afkoop pensioen: Het RMU idee behelst niet het afkopen van
pensioen, maar is bedoeld als een op een andere manier creëren van een oplossing voor de
oudedagsvoorziening.
Aantasting soliditeit pensioenfondsen: De vrees bestaat dat de soliditeit van pensioenfondsen
aangetast zou worden. Daar staat tegenover dat er minder pensioenrechten, en dus
pensioenverplichtingen voor het pensioenfonds, opgebouwd worden.
Gevolgen voor diverse regelingen: Door het aanwenden van het werknemersdeel van de
pensioenpremie voor de aflossing stijgt het bruto-inkomen en daarmee het toetsingsinkomen
voor diverse inkomensafhankelijke regelingen (met negatieve gevolgen voor eigen bijdrage
zorg, fiscale toeslagen). Dit leidt tot hogere eigen bijdragen en lagere toeslagen voor de
werknemers. Dit is een reëel aandachtspunt, maar wanneer het verzamelinkomen hoger is dan
circa 42 duizend euro bestaat er al geen recht meer op toeslagen.
Laag inkomen starters: Jongeren hebben in het algemeen een laag aanvangssalaris. In
combinatie met de AOW-franchise in de pensioenregeling is de pensioen- én de
premiegrondslag relatief laag. Daardoor is het werknemersdeel van de pensioenpremie ook
relatief beperkt.

De RMU meent dat het idee om diverse redenen de moeite waard is om te onderzoeken:

1.

2.
3.
4.
5.

Het is interessant voor de schatkist van de rijksoverheid. De hypotheekrenteaftrek
daalt immers als de hypotheekschuld daalt. Globale berekeningen geven aan dat de
belastinginkomsten jaarlijks met bijna 200 miljoen euro zullen stijgen.
Het is goed voor de consument, want hij hoeft na aflossing maandelijks minder rente
te betalen. De koopkracht neemt hierdoor toe.
De woningmarkt is er bij gebaat als minder huizen financieel onder water staan.
De banken zijn er goed mee, omdat de hypotheekportefeuille slinkt.
De economie vaart er wel bij omdat het besteedbaar vermogen toeneemt doordat een
deel van het ‘beklemd’ vermogen wordt vrijgespeeld. Dit punt sluit naadloos aan bij
diverse ideeën die door politici worden gelanceerd.

De RMU realiseert zich daarbij terdege dat er ook negatieve kanten zitten aan het idee.
Desondanks vindt de RMU het van belang niet alleen te kijken naar het hoogste rendement,
maar ook naar de schuldenlast en het daaraan gekoppelde welzijn van mensen.
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