
    

 

 

PENSIOEN 

 

 

  

 

Werkgevers en vakbeweging bijna eens over 
nieuwe pensioenstelsel.  

 

De Telegraaf meldt dat werkgevers en vakbeweging een akkoord 



hebben bereikt over de hervorming van het pensioenstelsel. De 

garantie op een vaste uitkering op de pensioengerechtigde leeftijd 

vervalt. De uitkering wordt afhankelijk van de beleggingsresultaten in 

de loop van de jaren. Daardoor kunnen de pensioenregels versoepeld 

worden en dit betekent, dat de kans op indexeren van de pensioenen 

groter wordt. 

 

Persoonlijk pensioen van de baan 

Het veel bekritiseerde idee van de persoonlijke pensioenpotjes komt 

daarmee te vervallen. Het vermogen dat de pensioendeelnemers via 

hun premie inleggen zal, net als nu het geval is, collectief belegd 

worden. Werkgeversorganisaties en vakbeweging zijn tot de conclusie 

gekomen, dat persoonlijke pensioenpotjes geen meerwaarde hebben. 

 

Hoe minister Koolmees van sociale zaken en werkgelegenheid 

aankijkt tegen dit concept-akkoord is nog niet bekend. 

Ook de kroonleden van de SER en andere partijen hebben zich nog 

niet in de discussie kunnen mengen, maar met dit akkoord-in-wording 

lijkt een drastische hervorming van het pensioenstelsel, zoals het 

kabinet wilde, van de baan. 

 

Samenvatting 

Het concept-akkoord, zoals beschreven in De Telegraaf van 30 mei 

2018, ziet er als volgt uit: 

• pensioendeelnemers weten in het pensioenstelsel-nieuwe-stijl 

wel hoeveel premie ze betalen, maar ze weten tevoren niet wat 

de omvang van het uiteindelijke pensioen zal zijn. 



 

• de omvang van het pensioen zal afhankelijk worden van de 

economische ontwikkelingen 

• de persoonlijke pensioenpotjes zijn van de baan. 

• de kans op indexeren wordt groter 

• de AOW-leeftijd moet minder snel omhoog 

• het huidige premiesysteem (doorsneepremie) mag alleen onder 

strenge voorwaarden worden veranderd 

• zzp-ers moeten verplicht aan een pensioenfonds meedoen. 

  

 

  

 

Rentestijging verwacht 
  

Financieel analisten voorspellen, dat dit jaar de rente zal stijgen. Wat 

zal daarvan de consequentie zijn voor de pensioenen? 

  

Lees dit artikel: www.loonvoorlater.nl 

http://www.loonvoorlater.nl/nieuwsberichten/zal-rentestijging-pensioenkortingen-kunnen-voorkomen.aspx


 

 

ANBO met 2 zetels in 

verantwoordingsorgaan van ABP 
  

De ouderenorganisatie ANBO heeft bij de verkiezingen voor het 

verantwoordingsorgaan van pensioenfonds ABP twee zetels 

veroverd. De zetels worden bezet door Vivien van Geen en Pim 

Golta. Vivien van Geen gaf dit als commentaar na haar 

verkiezing: “Ik sta voor een goed pensioen. En het enige goede 

pensioen is een geïndexeerd pensioen”. 

 

 

ZORG 

 

 



  

Overbodige regels in de zorg 

eindelijk over boord. 
  

Het kabinet maakt ernst met het verminderen van de regeldruk in de 

zorg. Overbodige bureaucratische regels die de zorgverleners in de 

weg zitten moeten overboord, vinden de ministers Bruno Bruins, Hugo 

de Jonge en staatssecretaris Paul Blokhuis. Dinsdag 22 mei 2018 

hebben ze hun plan aan de Tweede Kamer gestuurd. Daarin geven ze 

concreet aan hoe ze de bureaucratie in de zorg willen verminderen. 

  



 

Onzinnig 

Door de zorgbureaucrate zijn artsen en verpleegkundigen nu 40% van 

hun tijd kwijt aan administratieve rompslomp, waarvan de helft als 

onzinnig wordt beschouwd. 

  

Schrapsessies 

Met alle partijen zijn het afgelopen jaar “schrapsessies” 

georganiseerd, zo meldt De Volkskrant en op grond daarvan zijn 62 

overbodige regels en handelingen gevonden, die snel afgeschaft 

kunnen worden. 

Veel bureaucratie komt overigens voort uit regels, die instellingen zelf 

verzinnen, zegt minister De Jonge in een interview in De Volkskrant. 

  

Meer lezen? Ga naar: De Volkskrant. 

 

 

INKOMEN 

 

 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/schouder-aan-schouder-in-de-strijd-tegen-zorgbureaucratie-als-een-regel-onzinnig-is-kap-er-dan-ook-echt-mee-~bd97b18f/


 

Kabinet maakt koopkrachtbelofte 

niet waar 
 

Kabinet Rutte III maakte de belofte, dat iedereen (behalve veel 

gepensioneerden met een aanvullend pensioen)  er in 2017 in 

koopkracht op vooruit zou gaan, niet waar. Dat blijkt uit het 

Verantwoordingsdebat in de Tweede Kamer op 23 mei 2018. 

  

Ministeries hanteren verschillende cijfers 

Volgens cijfers van het ministerie van sociale zaken hebben 

dertien van de achttien voorbeeldhuishoudens vorig jaar 

koopkracht ingeleverd. 

Tel je de positieve effecten van kinderopvang, huurtoeslag en de 

hypotheekrenteaftrek mee (zoals het ministerie van financiën 

doet), dan had 63% van de huishoudens in 2017 meer te 

besteden. Alleen heel wat minder dan Rutte III in 2016 voor 2017 



 

beloofde. Slechts 0,3% in plaats van de voorgestelde 1%. 

  

Tegenvallers 

Dat het kabinet zijn belofte niet kon houden had te maken met 

een hogere inflatie dan verwacht en de hogere zorgpremies. 

 

 

Nieuwsdienst pensioenen 
 

Het nieuws over pensioenen en de discussie daarover  dagelijks 

volgen: ga dan naar 

 

www.loonvoorlater.nl 
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