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Behandeling Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en
verlofsparen.

In uw brief van 10 december 2020 (Uw kenmerk 165995.03u) vraagt u mij een
nadere onderbouwing te geven van het spoedeisend belang van alle onderdelen
van het Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen, met het oog op een
eventuele behandeling van dit wetsvoorstel tijdens het kerstreces. Daarbij vraagt
u tevens welke onomkeerbare gevolgen zouden optreden bij een eventuele
plenaire behandeling medio januari 2021. Met deze brief ga ik op uw vragen in.
Het Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen is een direct uitvloeisel van
de afspraken die door het kabinet zijn gemaakt met sociale partners die zijn
vastgelegd in het pensioenakkoord, dat een breed draagvlak kent zowel in de
politiek als bij de sociale partners. Het wetsvoorstel bevat drie onderdelen: de
mogelijkheid om een bedrag ineens op te nemen, de versoepeling van de RVUheffing en de verruiming van verlofsparen. Hieronder beschrijf ik per onderdeel de
consequenties die optreden wanneer het wetsvoorstel niet meer dit jaar door uw
Kamer wordt behandeld.
Versoepeling van de RVU-heffing
De voorgestelde versoepeling van de RVU-heffing maakt het voor werknemers
mogelijk om tot drie jaar voor de AOW-leeftijd te stoppen met werken. Deze
maatregel is gericht op werknemers die niet in staat zijn om gezond en werkend
de AOW-leeftijd te bereiken. In het pensioenakkoord is afgesproken dat deze
maatregel op 1 januari 2021 in zal gaan. Ook de parlementaire stukken gaan
hiervan uit. In het pensioenakkoord is daarnaast afgesproken dat de vervroegd
uittreedregelingen financieel kunnen worden ondersteund via een subsidieregeling
(maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid & eerder uittreden). Hiervoor is 1
miljard euro voor de periode 2021-2024 gereserveerd. Publicatie en
inwerkingtreding van deze subsidieregeling is gekoppeld aan het Wetsvoorstel
bedrag ineens, RVU en verlofsparen. De subsidieregeling verwijst namelijk naar
artikelen in de Wet op de loonbelasting 1964 die pas zullen bestaan na
inwerkingtreding van het wetsvoorstel. In een aantal sectoren hebben sociale
partners inmiddels ook al afspraken gemaakt, zodat werknemers direct vanaf 1
januari gebruik kunnen maken van de mogelijkheid van vervroegd uitreden.
Vanuit de sectoren Bouw & Infra, Afbouw en Politie heb ik begrepen dat het voor
deze sectoren bij elkaar opgeteld gaat om tussen de 1000 en 1500 werknemers.
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Wanneer de behandeling van het wetsvoorstel volgend jaar zou plaatsvinden,
betekent dit dat werkgevers vanaf 1 januari 2021 geen zekerheid hebben dat er
geen RVU-heffing geheven zal worden over de vervroegde uittreedregeling en ook
geen zekerheid hebben of de vervroegde uittreedregeling voldoet aan de
voorwaarden uit de subsidieregeling voor duurzame inzetbaarheid & eerder
uittreden en daarmee subsidiabel is. De subsidieregeling is immers gekoppeld aan
het wetsvoorstel en kan pas in werking treden wanneer het wetsvoorstel in uw
kamer is aanvaard en in werking is getreden.
Het is een reëel risico dat werkgevers, gezien deze financiële risico’s, zullen
wachten tot het moment dat er wel duidelijkheid is, voordat zij samen met hun
werknemers besluiten het dienstverband te beëindigen. Dit betekent dus ook dat
werknemers, die al rekenen op vervroegde uitreding in januari, langer zullen
moeten wachten voordat zij vervroegd uit kunnen treden. In het wetsvoorstel is
een bepaling voor terugwerkende kracht (per 1 januari 2021) opgenomen.
Behandeling van het wetsvoorstel in januari is dus wel mogelijk. In dat geval blijft
er in de tussenliggende periode onzekerheid bestaan.
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Verlofsparen
De verruiming van verlofsparen houdt in dat werknemers in plaats van 50 weken
100 weken verlof kunnen sparen. Wanneer de behandeling van het wetsvoorstel
niet dit jaar zou plaatsvinden heeft dit alleen consequenties voor werknemers die
reeds 50 weken hebben gespaard en met deze wetswijziging vanaf 1 januari 2021
verder willen sparen. De verwachting is echter dat dit gaat om een kleine groep
werknemers. De consequenties voor verlofsparen zijn daarmee te overzien.
Bedrag ineens
De beoogde inwerkingtredingsdatum voor het onderdeel bedrag ineens is 1 januari
2022. Daarmee heeft het keuzerecht bedrag ineens een andere
inwerkingtredingsdatum dan de andere twee onderdelen uit het wetsvoorstel. De
achtergrond hiervan is de voorbereidingstijd voor pensioenuitvoerders. Voor
deelnemers om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen dienen zij door de
pensioenuitvoerder tijdig te zijn geïnformeerd over de mogelijkheid van
gedeeltelijke afkoop. Naast het tijdig informeren over het keuzerecht, moeten de
pensioenadministraties ook zodanig aangepast worden dat er vanaf 1 januari 2022
daadwerkelijk een bedrag ineens uitgekeerd kan worden. Dit aanpassingsproces
kost – afhankelijk van de pensioenuitvoerder –een jaar. Het opschuiven van de
behandeling van het wetsvoorstel, specifiek voor het onderdeel bedrag ineens, zou
dus leiden tot een kortere voorbereidingstijd voor de uitvoerders.

De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

W. Koolmees
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