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Verzet tegen korten, PMT en PME willen actie voor pensioenen
De Telegraaf meldt groot op de voorpagina dat de pensioenfondsen voor de metaalsector zich met
hand en tand verzetten tegen de aankomende pensioenkortingen. Ze vinden het ’idioot en
onverantwoord’ dat ze straks de pensioenen van 2 miljoen mensen moeten korten. Jos Brocken en
Eric Uijen, voorzitters van metaalfondsen PMT en PME, vinden het onbegrijpelijk dat hun deelnemers
hoogstwaarschijnlijk volgend jaar een pensioenverlaging voor de kiezen krijgen, terwijl de
onderhandelingen voor een nieuw pensioenstelsel nog in volle gang zijn. “Denk maar eens na over
het effect, als we straks 2 miljoen mensen in de pensioenen gaan korten. In best goede economische
tijden”, zegt Brocken. “Knallen we die mensen even lekker in de koopkracht naar beneden. En hoe
kun je verwachten van mensen dat ze vertrouwen hebben in een nieuw pensioenstelsel, als je eerst
de pensioenen met 10% gaat korten?” In een groot gezamenlijk interview roepen Brocken en Uijen
de politiek op om in actie te komen. Uijen: “Wij verwachten van de politiek dat ze nu echt een stap
zet om te voorkomen dat we moeten verlagen.” De eerste kortingen dreigen mogelijk begin 2020.
Volgens Brocken worden mensen “echt geraakt in hun inkomen. Wij hebben geen mensen met
’tropische eilandenpensioenen’. Het gaat om €600 tot €700 aanvullend pensioen per maand. Terwijl
de prijzen stijgen, gaan wij misschien de pensioenen met tientallen euro’s verlagen. Dat is echt
dramatisch voor mensen.” De ramingen dat het in sommige gevallen het om pensioenkortingen van
10% kan gaan, zijn geen spookverhalen? Uijen: “Nee, zeker niet. En konden we maar een beetje
vertellen aan de mensen hoeveel het wordt. Maar omdat het afhangt van onze financiële positie op
de allerlaatste dag van dit jaar, weten we het dan pas.”Telegraaf, 13-4-2019
‘Pensioenakkoord’ in Buitenhof
Met een handdruk en applaus beëindigden PvdA-leider Lodewijk Asscher en werkgeversvoorziter
Hans de Boer zondag in Buitenhof (tegen de achtergrond van de uitspraken van de voorzitters van
PMT/PME en ABP de afgelopen dagen) een discussie over de pensioenen: Ruim voor de zomer moet
er een akkoord zijn, om de noodzakelijke aanpassingen rond pensioenen en AOW-leeftijd / zware
beroepen in de Prinsjesdagstukken te verwerken. Volgens De Boer wil niemand verantwoordelijk
worden voor een Brexit-achtige no deal waardoor miljoenen mensen in onzekerheid komen te
verkeren over hun pensioen. Asscher zei, met een verwijzing naar de nieuwe politieke situatie na de
recente verkiezingen, dat nú het moment is om tot de noodzakelijke vernieuwingen de
komen. Buitenhof, 14-4-2019
Werkgever kiest voor flexibele pensioenregeling
Werkgevers kiezen steeds vaker voor een flexibele pensioenregeling. Het gaat onder meer om
bedrijven in de media, consulting, retail, fintech en industrie, zo blijkt uit onderzoek van organisatieadviesbureau Korn Ferry. “Wij roepen werkgevers op om aan de slag te gaan in plaats van te wachten
op de pensioenonderhandelingen”, zeggen pensioenexperts Rob Westrek en Tim Burggraaf. “Steeds
meer grote en kleine bedrijven spreken flexibele pensioenregelingen af die aantrekkelijk zijn voor
zowel starters als ouderen. De afgelopen jaren worden we ook vaker benaderd door werkgevers voor
advies. Zij pakken nu door.”
Korn Ferry constateert verder dat er meer werkgevers zijn die de voorkeur geven aan een bedrijfscao in plaats van de arbeidsvoorwaarden sectoraal te regelen. “Op termijn worden dat er nog meer,
dat zien we ook onder bedrijven die we adviseren. In een bedrijfs-cao kun je toch tot flexibelere
afspraken komen en zit je niet vast aan afspraken die voor een hele sector gelden.” Telegraaf, 13-42019

Kink in de kabel bij overdracht kleine pensioenen
Er zit een flinke kink in de kabel bij de overdracht van kleine pensioenen. Die zouden automatisch
naar iemands huidige pensioenuitvoerder moeten overgaan, maar bij honderdduizenden gebeurt dat
niet. En dus trekken de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars in samenwerking met
Stichting van de Arbeid aan de bel bij minister Koolmees. Zij willen dat de wet aangepast wordt
zodat kleine pensioenen – met een uitkering van minder dan €484,09 per jaar – niet zomaar blijven
hangen bij iemands oude fonds of verzekeraar. De partijen komen in actie omdat het fout gaat met
de uitvoering van wetgeving die begin dit jaar werd ingevoerd. De praktijk van die waardeoverdracht
blijkt nogal weerbarstig. Het gaat prima bij een pensioen van iemand die kort bij een bedrijf werkte
en vervolgens een andere baan kreeg. Maar er zijn ook andere manieren waarop kleine pensioenen
ontstaan. Er is volgens de verzekeraars een groot verschil of kleine pensioenen ontstaan door
baanwisseling of door de beëindiging van een contract tussen werkgever en
pensioenuitvoerder. Telegraaf, 13-4-2019
Actievoerders, oliegigant en pensioenfonds strijden om Eneco
"We gaan met de burgerbeweging Stichting Fossielvrij Eneco kopen. Dat is een bedrijf van vier
miljard euro, maar er gaan nu dingen zo fout, dat we het moeten doen." Dat zegt Joeri Oudshoorn,
woordvoerder van Den Haag Fossielvrij. Dit groepje Haagse activisten wil voorkomen dat de
duurzaamste van de grote Nederlandse energiebedrijven in handen komt van Shell en
pensioenbeheerder PGGM. Het lijkt een versie van David tegen Goliath. Een klein, maar erg
milieubewust clubje dat het opneemt tegen het grootkapitaal van een oliegigant en een
pensioenbeheerder in het gevecht om de overname van energiebedrijf Eneco. En toch denken de
actievoerders dat ze een kans te maken. De interesse om Eneco over te nemen is volgens geruchten
groot. Oliemaatschappij Total zou ook interesse hebben, maar de enige kandidaten die zich bekend
hebben gemaakt zijn Den Haag Fossielvrij en Shell samen met PGGM. Fossielvrij heeft zelf niet de
miljarden die nodig zijn voor Eneco, maar zegt in gesprek te zijn met Europese investeerders die de
elektriciteitstak van het bedrijf willen kopen. Daarnaast probeert de burgerbeweging met
crowdfunding geld bij elkaar te krijgen. Nieuwsuur, 12-4-2019
‘De volgende generatie moet het met veel minder zekerheid doen’
Kan de mens zich wellicht aan de vooruitgang vastklampen? Socioloog Christien Brinkgreve zegt:
'Natuurlijk is die er: in de strijd tegen ziekten en armoede, in de afname van het aantal oorlogen. Je
ziet ook voortgang op moreel vlak: denk aan de slavernij of de ondergeschikte positie van vrouwen;
eeuwenlang vanzelfsprekend, nu ontoelaatbaar. Ook het omarmen van de meritocratische gedachte
reken ik tot de vooruitgang: niet door je afkomst, maar door te leren verwerf je een positie. Maar ik
zie ook achteruitgang. De volgende generatie moet het bijvoorbeeld met veel minder zekerheid
doen, kijk maar naar werk en pensioenen. Het idee dat onze kinderen het beter zouden krijgen, is
verdwenen. Ik denk dat de generatie van mijn kinderen het minder goed zal krijgen. Dus ook daar zie
je dat er minder houvast is.’ Volkskrant, 15-4-2019
Lenen voor je huis: lekker lang een lage rente
Oversluiten, zoals vervangen of wijzigen van je hypotheek bij een – vaak nieuwe – geldverstrekker
heet, doen steeds meer mensen. Uit cijfers van hypotheekadviseur IG&H blijkt het aantal oversluiters
gestegen van 78.000 in 2017 naar 96.000 in 2018, een toename van 23 procent. Nog nooit was dat
aantal zo hoog. Juist de huidige (extreem) lage rente maakt het voor veel oversluiters aantrekkelijk
hun nieuwe hypotheek zo lang mogelijk vast te zetten. Het percentage mensen dat in maart 2019
een nieuwe hypotheek afsloot met een rentevaste periode van tien jaar of langer bedroeg 96,4
procent. Volgens Hypotheken Data Netwerk is het aandeel nieuwe hypotheken met een looptijd van
twintig jaar of meer zelfs gestegen van 18,5 procent in 2015 tot 53 procent van het totaal begin dit
jaar. De trend van simpele hypotheken met extreem lange looptijden speelt toetreders op de
huizenmarkt in de kaart, zeggen ABN Amro en Rabobank. De grootbanken, traditioneel
hofleveranciers van hypotheken, zijn gespecialiseerd in wat zij ‘maatwerkhypotheken’ noemen. Juist

de nieuwe aanbieders als verzekeraars en zogenoemde regiepartijen, die hypotheken verstrekken
met geld van pensioenfondsen en beleggers, bieden simpele hypotheken met lage marges en lange
looptijden aan. NRC, 13-4-2019
Kan ik eerder met pensioen dankzij mijn huis?
Wij willen ons huis verkopen en de 300 duizend euro winst gebruiken om eerder te stoppen met
werken. Ergens een chaletje kopen voor 40 mille. Waar moeten we rekening mee houden? Reinout
van der Heijden, hoofdredacteur Geldgids, geeft antwoord: De huizenprijzen stijgen flink en de
pensioenleeftijd schuift maar op. Het is logisch dat u verlekkerd naar de overwaarde van uw woning
kijkt. Maar: de winst uit uw woning gebruiken om van te leven is vaak geen goed idee. “De
mogelijkheid om eerder met pensioen te gaan, hangt vooral af van uw uitgaven. Probeer zuinig te
leven. Kunt u er wel aan wennen dat u weer erg op de centen moet letten? Misschien is langer
doorwerken dan toch fijner.” Volkskrant, 12-4-2019
’Korten op opgebouwde pensioenen is diefstal’
“Het is te zot voor woorden”, schrijft mevr. Brugman uit Lelystad, “dat men de pensioenen van
miljoenen mensen wil gaan korten en dat terwijl je jaar in jaar uit van de pensioenfondsen de
berekening kreeg wat het opgebouwde pensioen was en waar je dus recht (!) op had. Indexatie is er
al lange tijd niet geweest en nu hangt ons dus een korting boven het hoofd. Ik heb 50 jaar
onafgebroken gewerkt en vind dat politici die door ons belastinggeld uitbetaald worden en die nooit
zijn gekort, niet het recht hebben zo’n beslissing te nemen. Het is pure diefstal en zeer
onrechtvaardig.” Telegraaf, 15-4-2019
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