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Advies over het Wetsvoorstel toekomst pensioenen. Adviescollege Tegengaan Regeldruk (ATR) 12-02-2021
“Drie maal meer pensioenvermogen, maar toch een lager pensioen”: Bernard van Praag en Henk Hemmers
Inzicht door Pieter Omtzigt CDA over “Een nieuw sociaal contract” (2021) en nu ook op Podcast
Een aanrader hoe hoog opgeleide vrouwen over pensioenen denken en ook nog inzichtelijk maken
Laat Uw stem over pensioenen niet verloren gaan. En steun ons in de hoger beroepszaak tegen de staat
Voor achtergrond informatie over opbouwen van uw pensioen. Lees onze speciale pensioenmagazine!
Stel uw pensioenrechten veilig door het samen te doen en test gratis uw pensioenkennis met een toets
Uitspraak rechtszaak: CDC systeem voldoet niet aan de PensioenWet omdat die daar niet is opgenomen
Weet de nadelige gevolgen: Dat de wetgever heeft bepaald dat de mobiele telefoon een betaalinstrument is?
Kamervoorzitter Tweede Kamer ontvangt verzoek “Parlementaire Ondervragingscommissie Pensioenen”
Ongekend onrecht ook bij pensioenen door: Wilma Berkhout oud belastinginspecteur
Het wachten is op de Parlementaire Onderzoekscommissie over Pensioenen: door SPB
Actueel wekelijks overzicht van pensioenfondsen met betrekking tot dekkingsgraden
Controleer daarom altijd uw ABP Pensioen door: Kennisbank ABPpensioen.nl
Open brief aan het Parlement over Pensioenen: door Wouter Verwoerd
Wij verzetten ons tegen het markt denken van ons pensioenstelsel: door Stichting Pensioenbehoud
Staat gedaagd wegens verkeerde toepassing pensioenregels: door Ton Verlind
Onze procedure gaat eindelijk door met fysieke zitting (23 nov) uitspraak 10-02-21
Inspraak gepensioneerden bij invaren goed regelen (9 nov. 2020)
Rutte komt uitspraak onvoorwaardelijke pensioenen niet na (26 okt. 2020)
Parlement is misleid door kabinet met pensioengarantie (12 okt. 2020)
Door CPB verwachte 4% pensioenkorting is onacceptabel (28 sept. 2020)
Deze politieke partijen steunen gepensioneerden
Hoe ons pensioen ons door de neus wordt geboord (31 aug. 2020)
Hele en halve onwaarheden bij het pensioendebat
Het CDA in de pensioenetalage met de Ouderen in Opstand: door Johan van der Veen
Hoe het pensioenakkoord gepensioneerden benadeelt (6 juli 2020)
Hoe de politiek onze pensioentoekomst wil onteigenen (22 juni 2020)
Ons pensioen wordt gered door Europese pensioenwetgeving (8 juni 2020)
Naar een nieuw toekomstigbestendig pensioenstelsel 2022 door Arnoud Bosch
Het neoliberale tijdperk is nu wel afgesloten (25 mei 2020)
De reden van een procedure tegen de overheid
Politiek faalt door opdringen van marktwerking aan pensioenstelsel (27 apr. 2020)
Waarom pakt de politiek ons de uitkeringsovereenkomst af, deel 2 (13 apr. 2020)
Waarom pakt de politiek ons de uitkeringsovereenkomst af (30 mrt. 2020)
Bij opgeven nominale zekerheid komt geen compensatie (16 mrt. 2020)
Is wending in de pensioenonderhandelingen wel gunstig?
Hoe de Staat bewust ons pensioenstelsel heeft benadeeld (17 feb. 2020)
Pensioenen niet gekort, maar indexatie niet in zicht ( 3 feb. 2020)
Realistische geluiden komen vooral van de FNV (21 jan. 2020)
Politieke reden voor wijziging van pensioenstelsel (6 jan. 2020)
Hoe politiek en DNB ons pensioenstelsel afbreken (9 dec. 2019)
Hoe een jaar uitstel de denkfouten niet oplost (25 nov. 2019)
Overal acties om de rekenregels aan te passen (11 nov. 2019)
Is ons pensioen nu wel of niet gegarandeerd? (28 okt. 2019)
Procedure tegen Staat gestart met dagvaarding (14 okt. 2019)
Buffereisen Nederlandse cdc-fondsen Europees gezien onwettig (2 sept. 2019)
De idiotie van buffers in de pensioenfondsen (19 aug. 2019)
De laatste ontwikkelingen in het pensioendossier (5 aug. 2019)
Stichting Pensioenbehoud en KBO-Brabant dagvaarden de Nederlandse Staat. Zie uitspraak
Dit is wat de overheid ons door de pensioenstrot wil duwen (27 mei 2019)
Misleidende informatie over persoonlijke pensioenpot (13 mei 2019)
Hoe verder met het pensioenconflict met de overheid (22 april 2019)
Bangmakerij en chantage door overheid en politiek (8 april 2019)
Een duidelijke uitleg over ons beste pensioenstelsel (25 maart 2019)
Pensioenbehoud beoordeelt plannen van Koolmees (11 maart 2019)
De onacceptabele pensioenplannen van minister Koolmees (25 feb. 2019)
Aanval van minister Koolmees op ons pensioenstelsel (11 feb. 2019)
Welke partijen willen korten voorkomen en welke niet
2019 wordt spannend jaar, maar geen reden tot paniek (14 jan. 2019)
Koolmees ontneemt gepensioneerden pensioenvermogen (10 dec. 2018)
Redelijke wensen van werknemers afgewezen (26 nov. 2018)
Hoe gepensioneerde langzaam wordt uitgekleed (12 nov. 2018)
Hoe is nu de stand van de onderhandelingen (29 okt. 2018)
Actueel overzicht “PensioenABC” en “PensioenlinkenABC”: door Willem Arnoud
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Naar een nieuw toekomstigbestendig pensioenstelsel 2022
De weg naar een nieuw toekomstbestendig pensioenstelsel 2022 zonder generatieconflicten is een grote uitdaging.
Pensioen is een maandelijkse uitkering die na een werkzaam leven wordt uitgekeerd door een pensioenfonds aan de werknemer.
Dit pensioen is via werkgever is als onderdeel van salarispakket opgebouwd bij een pensioenfonds.

Hoe kan je jong- en oud over de ingelegde pensioenpremie dezelfde pensioenrechten geven?

Door de pensioenpremie direct om te zetten in uitkeringsunits voor alle beleggingen in het pensioenfondsvermogen.
Met € 14,00 kan een pensioentoezegging gedaan worden op pensioendatum van € 1,00 levenslang.
De pensioentoezegging van € 1,00 wordt direct omgezet in een 1,00 uitkeringsunit die mee beweegt met het fondsvermogen.
Amsterdam, 12 februari 2021.

Opinie: Arnoud Bosch Pensioenanalist VDAB
Vereniging Docenten Assurantie- en Bankleer (VDAB)
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Generatieconflicten ontstaan tussen deelnemers in pensioenopbouwfase en de pensioenuitkeringsfase.

Jongeren hebben de indruk dat zij betalen voor de ouderen omdat hun premie langer rendeert dan de oudere deelnemers.
M.a.w. er ontstaat een pensioen probleem tussen premie-inleg van opbouwers en pensioen uitkeringsrechten.
Bovendien streven vooral werkgevers naar duidelijkheid over de hoogte van pensioenpremies die meestal afhankelijk zijn van de
gangbare rentevoet en het beoogd pensioen doelkapitaal. Terwijl jonge werknemers de pensioenpremie te hoog vinden.
Werkgevers streven naar vaste opslag inde loonsom voor pensioenrechten die niet jaarlijks wordt gewijzigd.
Daarom hebben werkgevers een zekere voorkeur voor een beschikbare premieregeling over de loonsom.
Met als belangrijk nadeel dat de pensioenpremie jaarlijks met de leeftijd sterk zal toenemen.
De oplossing kan zijn door gedurende opbouwfase een verband te leggen tussen opbouw- en pensioenuitkeringsfase.
De oplossing kan gevonden worden door de pensioenpremie direct om te zetten in een vorm van uitkeringsrechten.
Dat is te bereiken door elke euro pensioentoezegging direct om te zetten in evenzoveel units toezeggingen in uitkeringsrechten.
M.a.w. 1 euro pensioen toezegging geeft direct 1 unit van pensioentoezegging volgens een vaste gedefinieerde formule.
Die rente onafhankelijk wordt toegepast maar waarvan de waarde maandelijks verhoogd of verlaagd wordt met fondsvermogen met een
vertraging van 1/120 deel (10 jaar). Concreet voor 1,00 euro toezegging is benodigd 14.00 euro pensioenpremie.
Hierdoor wordt indirect de pensioenen geïndexeerd zowel verhoogd dan wel verlaagd door de aanpassing van unit uitkeringswaarde.
Uitgaande van de rente nul procent en de uitkeringsduur na pensionering gemiddeld is te zetten op 20 jaar kan men een
pensioenpremie berekenen met twee gegevens:
Pensioengevend salaris * Pensioenpremie = Pensioenkapitaal (PG * Pensioenpremie)
Pensioengevend salaris * pensioentoezegging. (PG * Opbouwpercentage)
M.a.w. de pensioentoezegging moet gemiddeld 20 jaar worden uitgekeerd waarbij vooroverlijden niet is meegerekend.
Pensioen technisch is dat ook weer te geven met de formule 20 jaar is gelijk aan ((Premie / Opbouw) gedeeld door 0,7)
Door de inleg niet geld maar in units uit te drukken worden jongeren gelijk behandeld als ouderen.
Elke inleg wordt netto ingelegd met € 1,00 = 1,00 Unit bij aanvang van de inleg.
Maandelijks zal de unitwaarde worden aangepast aan het wijzigingen fondsvermogen met een vertraging van 1/120 deel.
Elke unit geeft een pensioenuitkering op pensioendatum gelijk aan de gemiddeld waarden van de unit van vorig jaar.
M.a.w. zowel de jongeren dan wel de ouderen worden in de opbouwfase gelijk behandeld met de waarde stijging dan wel met de
waarde daling. De pensioenuitkering varieert vertraagd mee omhoog dan wel verlaagd omdat elke unit direct een
pensioenuitkering vertegenwoordigd.
Belangrijk voordeel is dat voor iedereen de beleggingshorizon gemiddeld 35 jaar is en geen Life Cycles wordt toegepast.

Resumerend:
Jongeren en ouderen delen in gelijke maten mee in de goede dan wel slechten tijden van een pensioenfonds door het wijzigen van
de unitwaarde van de uitkeringsrechten tijdens het opbouwen- en uitkeren van pensioenen.
Bovendien gaat het invaren van de slangenkuil opgelopen in het FNV Pensioen- en AOW debat 2019 vermeden worden zoals
Sjarrel Massop kritisch heeft weer gegeven op: Pensioen Slangenkuil.nl
En tevens de pensioenrechten mindersnel overgeheveld kan worden naar de fiscale BOX III.
De overheid probeert een nieuw pensioencontract via de stuurgroep-pensioen te regelen op Uw toekomstig pensioen
Rekenvoorbeeld
Jaarsalaris € 33.600 inclusief vakantietoeslag, Franchise € 12.600 geeft een pensioengevend salaris € 21.000
Opbouw 1,75 van Pensioengevend salaris, Pensioenpremie 24,5% over Pensioengevend salaris.
Stel dat alle 42 pensioenjaren ongewijzigd blijven dan zal de opgebouwde pensioenunits zijn: 42 * 367,50 = 15.435 pensioenunits.
Afhankelijk van waarde van de units zal het pensioen levenslang worden uitgekeerd. Indien unit = € 1,00 wordt dit € 15.435 per jaar
Het voorgestelde nabestaande pensioen uitsluitend gefinancierd uit risicopremie tot pensioendatum, met een levenslange uitkering
over 50% van het laatste salaris bij overlijden voor pensioendatum. Is premie technisch onbetaalbaar risico.
Pensioenlinken
Over de VDAB

De VDAB ( Vereniging Docenten Assurantie- en Bankleer) is opgericht 4 november 1994 als belangenvereniging voor het ondersteunen van theoretischeen praktische opleidingstrajecten voor docenten binnen de sector Bank- en Verzekeringswezen voor het MBO- en HBO.
De VDAB heeft zelf initiatieven genomen voor het her- en bijscholen van docenten in het uitvoeringskader van de WET - BIO door het oprichten van
de Stichting VDAB – Talent en door het stimuleren van docenten met een jaarlijkse uitreiking van de VDAB – Bokaal Nieuws

Pensioenuitspraak Klaas Knot DNB roept vraagtekens op.
Directeur DNB Klaas Knot roept vraagtekens op over zijn uitspraak voor het
opbouwen van pensioen.
Uitspraak Klaas Knot DNB in de Financiële Telegraaf (DFT) 3 november 2018 opgetekend door Martin Visser:
Omdat het nieuwe stelsel collectief is, wordt met de premie voor werkenden een pensioenaanspraak ingekocht.
Die aanspraak zal als verplichting op de balans van pensioenfondsen terecht komen.
Pensioenverplichtingen kun je maar op één manier waarderen: tegen de marktrente.
Met een persoonlijk potje is er geen probleem, dan wordt er geen aanspraak ingekocht.

Pensioenvisie door:
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Arnoud Bosch pensioenanalist VDAB.
Klaas Knot geeft helder het verschil aan tussen een pensioentoezegging en een persoonlijke pensioenpot.
Een persoonlijke pensioenpot is géén pensioentoezegging en daarom hoeft er dus geen rekenrente te worden gebuikt.
M.a.w. een eigen pensioenpot is gewoon een fiscaal-financieel product voor aankopen van pensioen.

De uitspraak van DNB directeur Klaas Knot over een persoonlijke pensioenpot roept vraagtekens op:
a) De uitwerking van deze uitspraak betekent concreet pensioensparen zonder garantie van DNB toezicht.
b) Aanbieders mogen dus elke rente percentage gebruiken voor het opbouwen van pensioenvermogen.
c) De offertes van de aanbieders kunnen een hoger verwacht rendement vermelden met de mededeling dat
resultaten uit verleden geen garantie zijn voor de toekomst. Een woekerpensioen zal het gevolg zijn.

Conclusie:

Klaas Knot lijkt hierdoor duidelijk zijn voorkeur uit te spreken voor een persoonlijke pensioenpot. Werkgevers waaronder
de overheid zijn dan verlost van het ieder jaar wisselend premieniveau voor de afdracht van de pensioenpremie.
Echter wordt hierbij niet vermeld dat de spaarpremies voor het pensioen leeftijdsafhankelijk worden en
pensioen indexatie tot het verleden gaan behoren. Ook wordt niet vermeld dat de CAO onderhandelingen
moeilijker zullen worden omdat met de verschillende hoogte van de pensioenpremie de jongeren juist tegen
over de ouderen zullen staan c.q. de verplichte deelname op termijn onderdruk zal zetten.
Waardoor de (tijdelijke) fiscale pensioensubsidie op termijn ter discussie zal komen te staan.
En zolang de pensioenpremie fiscaal aftrekbaar blijft, wordt dit pensioen dus een financieel product met twee kenmerken:
1) Een geblokkeerde fiscale spaar(belegging)rekening met deblokkeren op pensioen datum voor aankoop pensioen.
Tot pensioendatum een geblokkeerde spaar(beleggings)rekening met eventuele verkoopkosten.
2) Op pensioendatum aankopen van pensioen met eventuele aankoopkosten tegen dan geldende voorwaarden.
Waardoor het beoogde hoogte van de maandelijkse pensioenuitkeringsbedrag onzeker zal zijn op pensioendatum.
De kans dat vrouwen een lager pensioen krijgen dan mannen wegens pensioen aankoop met vermogen.

Voor een goede pensioenopbouw is de doorsneepremie zo gek nog niet.

De doorsneepremie is het beste systeem.
Van oorsprong gebaseerd op sectoren in twee belangrijke ondernemingen op sociaal gebied zijnde Werkspoor en
Gist in Delft meer dan 100 jaar terug.
DNB heeft in haar Occasional Studies Vol. 13-1 (2015) m.b.t. pensioenen daarin een fout gemaakt en verzonden
naar Tweede Kamer, waarna deze is over genomen in het verkiezingsprogramma van D66 (versie 2).
De berekeningsvergelijking met een spreadsheet van deze fout is te vinden op: Http://www.software-pensioen.nl
Een opinie over de gevolgen van het gedeeltelijk vrijgeven van pensioenkapitaal: Http://www.A2Opinie.nl
en dat werd heel goed opgepakt door de journalist Paling in AMWEB en is te vinden op: Http://www.A2Pensioenvisie.nl
Mathematisch is vastgesteld dat voor € 1,00 geïndexeerd pensioen ongeacht de rente € 16,50 benodigd is bij een
pensioen aanvang 67 jaar voor mannen. M.a.w. voor € 10.000 geïndexeerd pensioen uitkering per jaar moet bij
aanvang 67 jaar een kapitaal aanwezig zijn van € 165.000 indien de rente gelijk is aan de pensioenindexatie. Dit is
vastgesteld met behulp van de CBS cijfers cohort 2010 mannen die 67 jaar geworden zijn en pensioen gaan ontvangen.

Het rentebeleid van de overheid.
Stichting Pensioenbehoud heeft een vraag gesteld aan Wouter Koolmees over rentebeleid DNB tussen de
overheid als werkgever en de overheid als wetgever: Http://www.A2Pensioenbehoud.nl

Over de VDAB
De VDAB (Vereniging Docenten Assurantie- en Bankleer) is opgericht 4 november 1994 als belangenvereniging voor het ondersteunen
van theoretische- en praktische opleidingstrajecten voor docenten binnen de sector Bank- en Verzekeringswezen voor het mbo- en hbo.
De VDAB heeft zelf initiatieven genomen voor het her- en bijscholen van docenten in het uitvoeringskader van de WET - BIO door het
oprichten van de Stichting VDAB – Talent en door het stimuleren van docenten met een jaarlijkse uitreiking van de VDAB – Bokaal.
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Waarom we TEGEN het nieuwe pensioenstelsel moeten stemmen
Vijf thema’s deze week
Vandaag thema 5
03-07-2020
Kernteam Landelijk Actiecomité Red het pensioenstelsel
WAAROM IS DE HUIDIGE REKENRENTE DE BRON VAN ALLE KWAAD?
Voor 2007 was 4% de vaste rekenrente om de verplichtingen (= wat het
pensioenfonds in de komende jaren moet betalen aan pensioenuitkeringen)
te berekenen. Die 4% was de basis om de pensioenpremies te berekenen.
In 2007 is besloten om de rekenrente te laten fluctueren met de marktrente. Dat was
geen probleem want die marktrente was toen hoger dan die 4% en ook de vakbonden
zagen dat wel zitten. Niemand van die “slimme” jongens hield er toen rekening mee
dat die marktrente wel eens zou kunnen dalen en men verzuimde een ondergrens
vast te stellen.
Het liep anders.
De bankencrisis kwam in 2008 en de marktrente daalde snel. Dat was omdat de
overheden door de Europese Centrale Bank de rentes snel verlaagden. Ze kochten
overheidsschulden op. Prima idee van Draghi, maar voor de pensioenfondsen funest.
Doordat de rekenrente ver onder 4% zakte stegen de verplichtingen onevenredig.
Men moet zich realiseren dat 1% lagere rekenrente betekent dat de dekkingsgraad
met meer dan 15% daalt.
En de huidige rekenrente is ongeveer 0,5 %, dus vergeleken met de oorspronkelijke
4% is dat een verschil van 3,5%, dus qua dekkingsgraad een daling van meer dan
50%!! Een eenvoudige oplossing was geweest die koppeling van de rekenrente en de
marktrente los te koppelen en bijvoorbeeld weer de vaste rekenrente te nemen van
4%.
Dan hadden wij NU geen pensioenprobleem gehad. Het vertrouwen van de
pensioendeelnemers in hun pensioenfonds zou onverminderd groot gebleven zijn.
Wat ging er fout?
De politiek had niet de wil om die simpele rekenregel aan te passen en de bonden
hadden niet het lef om het met vakbondsmacht af te dwingen. In 2018, 10 jaar na de
bankencrisis, komt Tuur Elzinga, dan portefeuillehouder pensioenen bij de FNV, met
een oproep “KOMT IN ACTIE VOOR EEN EERLIJK PENSIOEN!”. Daarin roept hij de
FNV-leden op, om actie te voeren voor een geïndexeerd pensioen en pensioenopbouw.
In plaats van te kiezen voor een eenvoudige aanpassing van de rekenrente komt hij in
juni 2019 met een pensioenakkoord, dat van alles regelt, zelfs het overboord gooien
van ons loongerelateerd pensioenstelsel door met een premiestelsel te komen. Dat
hebben de FNV-leden nooit gewild.
Een volledig onnodige pensioenoperatie wordt nu voorgesteld, welke jaren gaat duren,
miljarden pensioenvermogens aan transitiekosten vergt en volgens Koolmees zelf, de
komende jaren nog geen indexatie gaat opleveren. Men schiet met een kanon op een
mug!
Conclusie
De voorgestelde uitwerking van het pensioenakkoord is voor het herstel van het
vertrouwen van de pensioendeelnemers volstrekt onvoldoende. De FNV moet zich
voluit inzetten op behoud van het huidige beste pensioenstelsel ter wereld en met alle
vakbondskracht de rekenrente problematiek oplossen.
We adviseren het Ledenparlement het akkoord en de uitwerking af te wijzen.
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