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Staken voor pensioen
Vakbonden FNV, CNV en VCP gooien de beuk erin in hun strijd voor een beter pensioen. Op maandag
18 maart ligt het openbaar vervoer in de grote steden tijdens de ochtendspits plat, terwijl er in de
bouw, metaal en schoonmaak de hele dag wordt gestaakt. Ook in de Rotterdamse en Amsterdamse
haven zijn er acties. Een aantal andere sectoren sluit zich mogelijk nog aan. Vicevoorzitter Tuur
Elzinga van de FNV verwacht dat vele duizenden mensen actie zullen voeren voor een beter
pensioen. ,,Het is in ieder geval zeker dat in tientallen en mogelijk honderden bedrijven door
duizenden mensen zal worden gestaakt.” De actievoerders verzamelen zich op tien regionale
actiebijeenkomsten verspreid over het land: Schiphol, Groningen, Leeuwarden, Heerlen, Eindhoven,
Arnhem, Utrecht, Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. De vakbonden van politie, douane,
brandweer en ambulance organiseren op dezelfde dag een estafetteactie in heel Nederland. Werken dienstvoertuigen rijden met een snelheid van 66 kilometer per uur vanuit de buitengebieden
richting Den Haag, waar vanaf 15.00 uur een afsluitende demonstratie plaatsvindt op het
Malieveld. Telegraaf, 8-3-2019
‘Pensioenpremie kan best naar hypotheek’
Het inzetten van pensioenpremie om versneld de hypotheek af te lossen is geen aantrekkelijke optie,
stelden onderzoekers deze week. De vraag of zij gelijk hebben, is actueel, aldus een FD-commentaar.
Wat minder premie en wat minder schuld kan volgens de krant goed zijn voor gezinnen en voor de
economie als geheel. Zeker omdat het prijsopdrijvende effect op de woningmarkt beperkt is: de
leencapaciteit zou niet moeten toenemen. Het is volgens het FD toe te juichen dat minister
Koolmees onderzoek doet naar de (on)mogelijkheden van een pensioenpremievakantie. “Belangrijk
is wel dat er goede randvoorwaarden komen, om te voorkomen dat premievakanties leiden tot grote
pensioentekorten. Want het hoort wel bij het verplichte en collectieve karakter van het Nederlandse
pensioenstelsel om mensen daar tegen te beschermen.” Het Financieele Dagblad, 8-3-2019
Gilde Healthcare haalt €200 mln op voor private-equityfonds
Gilde Healthcare heeft €200 mln opgehaald voor een nieuw private- equityfonds, gericht op
zorgverleners, leveranciers van medische producten en dienstverleners. Het geld is opgehaald bij
Nederlandse institutionele beleggers - waaronder PGGM/Pensioenfonds Zorg en Welzijn, en Rabo
Corporate Investments - en internationale gespecialiseerde fondsinvesteerders, vooral fund-in-fundinvestors. Managing partner Jasper van Gorp zegt over de sector waar het fonds zich op richt: 'Hierbij
kun je denken aan zorgverleners zelf, maar ook bedrijven die in medische producten voorzien. Ook
investeren we graag in zogenoemde cro's, bedrijven die research doen voor farmaceuten op een heel
gespecialiseerd niveau. Bijvoorbeeld het maken van een bepaald molecuul voor een geneesmiddel,
op zeer kleine schaal.' Het Financieele Dagblad, 8-3-2019
Pensioenfonds PFZW vergroot beleggingen in zorg
Voor de derde keer sinds 2011 belegt Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) in een fonds van Gilde
Healthcare en vergroot daarmee de beleggingen in de sector zorg en welzijn. Gilde Healthcare is een
Nederlandse investeringsmaatschappij die zich richt op de zorgsector. Het bedrag dat PFZW nu
belegt is € 30 miljoen; totaal heeft PFZW daarmee € 80 miljoen belegd in Gilde Healthcare fondsen.
“Als Nederlands pensioenfonds van de sector zorg en welzijn beleggen we graag in de zorg”, zegt
PFZW-directeur Peter Borgdorff. “Zeker als het beleggingen zijn die het werk van onze deelnemers
verlicht of efficiënter maakt. Via Gilde Healthcare hebben we in de loop der jaren al veel mooie
beleggingen in de zorg kunnen doen. En wat het extra mooi maakt: het rendement ervan vloeit direct
weer terug naar het pensioen van iedereen die werkt in de sector zorg en welzijn.” am, 7-3-2019

Deal tussen Amrâth Hotel en SPF Beheer van de baan
De appartementen van de Galaxy Tower worden waarschijnlijk niet gekocht door SPF Beheer. Deze
pensioenfondsen kochten de 300 appartementen in de toren, maar dat lijkt nu van de baan. Er werd
al een jaar een rechtszaak gevoerd over de Galaxy Tower aan het Jaarbeursplein in Utrecht. Amrâth
Hotel wilde onder de koopovereenkomst met de pensioenfondsen uit en verscheurde de
overeenkomst in juni 2018, waarop SPF naar de rechter stapte. Het hof stelt nu dat het niet
aannemelijk is dat het opzeggen van de contracten onterecht was. Daarom zijn er nu na een kort
geding geen verplichtingen meer ten opzichte van de pensioenfondsen. NU.nl, 7-3-2019
Bianca Tetteroo opnieuw op 1 in de am: top 75 powervrouwen
Achmea-bestuurder Bianca Tetteroo is voor het vierde jaar op rij de lijstaanvoerder van topvrouwen
in de verzekeringsbranche. De top 10 van de lijst am: top 75 powervrouwen is in het zonnetje gezet
tijdens het event am:vrouwen dat werd gehouden bij Achmea in Zeist. am, 7-3-2019
Vrouwen moeten vaker naar de 'financiële sportschool'
Als het gaat om geld zijn vrouwen nog lang niet autonoom, blijkt op Internationale Vrouwendag, 8
maart, eens te meer. Ze zijn slecht op de hoogte van hun financiële positie en vaak niet voorbereid
op de toekomst. Dit maakt niet alleen kwetsbaar, maar ook minder gelukkig. Een nieuwe
onlinedienst moet uitkomst bieden. In samenwerking met scheidingsspecialisten zoals mediators van
koepelorganisatie vFAS en met advies van het Nibud ontwikkelde Aegon een onlinedienst onder de
naam 'Financiële vooruitblik bij scheiden', die deze vrijdag wordt gelanceerd. Dit platform biedt
ondersteuning aan mensen ten tijde van een scheiding, om ze te helpen met de financiële afspraken
die moeten worden gemaakt. Want juist dan is het met name voor vrouwen belangrijk om naar de
lange termijn te kijken, en juist dan is dat moeilijk. Het Financieele Dagblad, 8-3-2019

