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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
Waar staat of gaat Joke de Kock voor? Zie hier haar antwoord nu op die belangrijke vraag.
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 Update:17-3-2021 13:24

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
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Pensioenlinken voor Loon voor later treft u aan op “A2PensioenABC”
A2 Aanbieding
A2 Ah
A2 Auto
A2 Autolease
A2 Autoverzekering
A2 AWD
A2 Bonus
A2 Bonuskaart
A2 Bonuskorting
A2 Bonus-korting
A2 Caravan
A2 Chalet
A2 Digitaal
A2 Doorsneepremie
A2 Drone
A2 Ebike
A2 Ebikes
A2 Energie
A2 Events
A2 PensioenABC
Als de leugen regeert

A2 Finance
A2 Financiering
A2 Financieringen
A2 Fitness
A2 Foto
A2 Geld
A2 Geldzaken
A2 Gratis
A2 HBO
A2 Herten
A2 Huurauto
A2 Huurfiets
A2 Huurwoning
A2 Hypotheek
A2 Hypotheken
A2 Kamerhuur
A2 Koop
A2 Koopwoning
A2 Korting
A2 Pensioen-Index
Pensioen Tribunaal

A2 Sedo
A2 Kortingskaart
A2 Krediet
A2 Lenen
A2 Marathon
A2 MBO
A2 Mobiel
A2 Motor
A2 Pensioenbehoud
A2 Pers
A2 Persnieuws
A2 Recht
A2 Reis
A2 Reisverzekering
A2 Reklame
A2 Restaurants
A2 Rijbewijs
A2 Rijbewijskeur
A2 Rijbewijskeuring
A2 Pensioen
Stop Korting

A2 Berekenen
A2 Run
A2 Schuld en Inkomen
A2 Schuldhulp
A2 Sex
A2 Solex
A2 Sparen
A2 Sport
A2 Start
A2 Studentenpakket
A2 Telefoon
A2 WFT
A2 Wonen
A2 Woonhuisverzekering
A2 Woonverzekering
A2 Zorgpremie
A2 Zorgverzekering
A2 Zzp-pensioen
A2 Zzpverzekering
A2 Regio
Uw Toekomstig Pensioen

