
    

  

50Plus: Geef pensioenfondsen meer 

tijd om te herstellen. 
 

De politieke partij 50PLUS wil de pensioenwet zodanig 

wijzigen, dat pensioenfondsen niet slechts 5 jaar de tijd krijgen 

om hun financiële positie te herstellen, maar 7 jaar. Op deze 

manier kan voorkomen worden, dat de grote pensioenfondsen 

volgend jaar en in 2020 de pensioenenuitkeringen moeten 

korten. 

 



 

Pensioenen gaan mogelijk omlaag 

Of het met de Nederlandse pensioenfondsen in werkelijkheid 

goed of slecht gaat: daarover verschillen de meningen. Volgens 

de regels van het kabinet presteren het pensioenfonds van de 

Metalektro (PME), het pensioenfonds Metaal en Techniek 

(PMT), het pensioenfonds voor de ambtenaren (ABP) en de 

zorg (PFZW) beneden de maat. Althans volgens de geldende 

regels. Als dat zo blijft, moeten gepensioneerden en werkenden 

er rekening mee houden dat hun pensioen verlaagd zal 

worden. 

 

Meer weten over de achtergronden van de dreigende 

pensioenkorting, lees dan dit artikel op: www.loonvoorlater.nl 

 

  

 

 

PENSIOEN 

 

 

http://www.loonvoorlater.nl/nieuwsberichten/50plus-geef-pensioenfondsen-meer-tijd-om-te-herstellen.aspx


  

 

Pas bij 90 heb je je ingelegde 
pensioengeld terug.  

 

Pensioen opbouwen via een verzekeraar of een  Premie 

Pensioen Instelling (PPI) klinkt attractief, maar is het dat ook? 

Jawel: maar alleen als je ouder wordt dan 89 jaar. Die leeftijd 

moet je als gepensioneerde bereiken, voordat het volledige 

kapitaal is uitbetaald. 

 

Schrijnend 

Althans: tot die conclusie komt het advieskantoor Moneywise, 

dat hiernaar onderzoek deed. Moneywise-oprichter Jochem 

Kessens noemt het “schrijnend om te zien, dat mensen vaak 

slechts een fractie van hun opgebouwde pensioenkapitaal 

terugzien”. 

 



 

Minder dan de helft 

Uit de rekensom die Moneywise maakte komt naar voren, dat 

pensioenen een interessante cash cow zijn. “Statistisch worden 

Nederlanders gemiddeld 77”, zegt Kessens. Hij berekende dat 

op 77-jarige leeftijd van het ingelegde kapitaal minder dan de 

helft is uitbetaald. 

 

Bron: Assurantie Magazine. 

Hele Artikel lezen? Ga naar: www.amweb.nl 
  

 

  

Nabestaande pensioen is een 

hoofdpijndossier.  
 

Er gaat iets goed mis met het nabestaandenpensioen, zegt Gerard Riemen, 

algemeen directeur van Pensioenfederatie in een column op de website van de 

Pensioen Federatie. 

https://www.amweb.nl/pensioen/nieuws/2018/07/moneywise-kapitaal-uit-ppi-pas-volledig-uitbetaald-rond-90e-verjaardag-101111798?vakmedianet-approve-cookies=1


 

 

Economisch zelfstandig was het ideaal 

Ooit bestond het ideaal uit economische zelfstandigheid voor iedereen. Binnen 

dat streven had het nabestaandenpensioen geen grote prioriteit, want iedereen 

immers zou zelfstandig worden en voor zichzelf kunnen zorgen. 

 

Ideaal is verdwenen 

Werkgevers- en werknemersorganisaties zagen in de euforie van het moment 

hun kans om de pensioenkosten te verlagen door de nabestaandenregeling te 

versoberen. 

Het ideaal van de economische zelfstandigheid lijkt in de kast verdwenen en nu 

wordt de chaos rond de nabestaandenpensioenen pijnlijk zichtbaar. 

 

Tweede Kamer 

Een nieuw hoofdpijndossier is geboren. CDA Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt 

probeert zijn collega’s te mobiliseren om met een oplossing te komen 

 

Column van Gerard Riemen lezen? Ga dan naar: www.pensioenfederatie.nl 

  

 

  

https://www.pensioenfederatie.nl/actueel/columns/2018/de-weduwe-terug-aan-de-poort


 

Pensioendiscussie volgen? 
 

Wilt u dagelijks op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen rond de 

pensioenen, ga dan naar de website loonvoorlater.nl 

  

De discussie over zorg volgen? 

  

Ga dan naar de website knvg.nl 

  

 

  

 

Copyright © KNVG 2017, All rights reserved. 

 

Redactie: Ferd Claassen, John Schroer, Stef Verf, Ton Verlind 

Samenstelling: Ton Verlind Media 

(Social) Media: CorporateLives 

 

U kunt ons mailen via: 

secretariaat@knvg.nl 

 

unsubscribe from this list    update subscription preferences  

 

  
 

  

http://www.loonvoorlater.nl/
http://www.knvg.nl/
https://loonvoorlater.us10.list-manage.com/unsubscribe?u=39bf1ca871e5911aaf096aec1&id=a520561a90&e=%5bUNIQID%5d&c=3074b48139
https://loonvoorlater.us10.list-manage.com/profile?u=39bf1ca871e5911aaf096aec1&id=a520561a90&e=%5bUNIQID%5d


 
 


