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Pensioenseminar 2017: 

DE PENSIOENMARKT WIKT, DE FISCALITEIT BESCHIKT 

Worden de neveneffecten door u onderkend? 

De energiemarkt verandert volop en de energiebranche moet zich aanpassen om de 

transitie bij te houden. De transitie van centraal opgewekte en niet-hernieuwbare 

elektriciteit naar (elektriciteits)productie door grote windparken op land en in zee en 

decentrale productie met zonne-energie vindt onherroepelijk plaats. Deze transitie 

vraagt om een aanpassing van de businessmodellen en verdienmodellen. 

In de pensioensector is dit niet anders! De fiscale aftopping van het tweede 

pijlerpensioen heeft inmiddels plaatsgevonden, maar de implicaties daarvan reiken 

verder dan alleen het fiscale kader. Het beleidsbesluit om de fiscale aftoppingsmaatregel 

te introduceren heeft (verborgen) effecten, brengt uitvoeringsrisico’s met zich en heeft 
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impact op de marktordening en leidt daarmee ook tot transitieperikelen in de 

pensioensector. Bij het vertalen van de huidige fiscale ontwikkelingen naar de contouren 

van de toekomstige pensioenmarkt, zien we een ineenschuiven van de tweede en derde 

pijler. Het ontstaan van een nieuw product zoals het nettopensioen naast de reguliere 

basispensioenregeling zit op de rand van de taakafbakening en raakt de private sector 

met commerciële doelstellingen. Dit zet de pensioenmarkt, (on)gewild, in beweging. 

Verplichtstelling wordt door de fiscale aftopping beperkt tot een salaris van maximaal 

100.000 euro. Pensioenopbouw over het (salaris)deel hierboven is vrijwillig en op basis 

van netto premie. Niet uit te sluiten is dat onder een volgend kabinet deze grens verder 

verlaagd wordt. Wat betekent dit voor de te maken beleidskeuzes aan de bestuurstafel? 

Fiscaliteit dwingt de pensioensector om na te denken over hun ‘businessmodel’ en 

ambities. 

Eenvoudig is dat echter niet, want er bestaat geen kant en klare transitie-bijsluiter die 

aangeeft welke bijwerkingen fiscale veranderingen hebben op de 2e pijler-

pensioenmarkt. Tijdens het 6e pensioenseminar willen wij daarom met u deze 

transitieverkenning maken. 

Programma 

Maandag 30 januari 2017 

Locatie: Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Statenzaal, Bouillonstraat 1-3, Maastricht 

12.15 - 13.00 Ontvangst & lunchbuffet 

13.00 - 13.15 Opening & korte inleiding door middagvoorzitter 

Ir. Gerard Rutten, Bestuurslid Pensioenfederatie / Directeur DSM 

Pension Services 

13.15 - 14.00 Aanpak transitie in de energiebranche 

Parallel met verschuiving in het pensioenlandschap?  

Ir. Evert den Boer, CEO Greenchoice 

14.00 - 14.45 Fiscaliteit als beleidsinstrument in het pensioendomein: hoe ver 

kan dit reiken? 

Prof. Dr. Anouk Bollen-Vandenboorn, hoogleraar Grensoverschrijdend 

fiscaal pensioenrecht, Maastricht University / Directeur ITEM / Rechter-

plaatsvervanger Rechtbank Zeeland - West-Brabant 

  



14.45 - 15.30 Bijwerking van de aftopping: nettopensioen als nieuw 

spaarproduct.  

Drs. Jacqueline Lommen, Directeur Europese Pensioenen, Robeco 

15.30 - 16.00 Pauze 

16.00 - 16.45 Impact van aftopping op de marktwerking: duale weg van het 

pensioenproduct  

Dr. Tjerk Kroes, Directeur Strategie, Beleid, Ontwikkeling en 

Communicatie APG 

16.45 - 17.30 Gekozen beleid leidt tot vervaging van 2e en 3e pijler: is 

onderscheid 2e en 3e pijler nog houdbaar?  

Frits Bart, Directeur Beleid & Propositiemanagement bij Aegon Zakelijk 

17.30 - 17.45 Afsluiting door middagvoorzitter 

17.45 - 19.00 Borrel 

 

Locatie 
Maastricht University - Faculteit der Rechtsgeleerdheid (Parkeermogelijkheid bij Q-Park 

Parkeergarage Vrijthof) 

Bouillonstraat 1-3 te Maastricht 

Statenzaal 

 

Zie onderstaand een looproute vanaf de Q-Park Parkeergarage Vrijthof 

 

 

http://www.q-park.nl/nl/parkeren-bij-q-park/per-stad/maastricht/vrijthof
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Maastricht Centre for Taxation 

www.maastrichtuniversity.nl/taxation | taxation@maastrichtuniversity.nl 

 

Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM  

www.maastrichtuniversity.nl/item | item@maastrichtuniversity.nl 

 
 

 
 

ITEM is een initiatief van Universiteit Maastricht (UM), het Nederlands Expertise en Innovatiecentrum 

Maatschappelijke Effecten Demografische krimp (NEIMED), Zuyd Hogeschool, de Gemeente Maastricht, de 

Euregio Maas-Rijn (EMR) en de Provincie Limburg (NL). 
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