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Kou
Als we denken aan ‘kou’ zijn er veel interpretaties mogelijk. Heel simpel als ik
naar buiten kijk, zie ik een bevroren vijver en kippen die dicht tegen elkaar aan
zitten. Vrieskou dus. Maar als ik eergisteren mw. May zag, denk ik dat ze het
erg warm had, maar toch in de kou bleef staan. Een koude douche zogezegd.
Kou als metafoor dat je alleen komt te staan. Ook het Nedlloyd pensioenfonds
komt alleen te staan. We hebben kunnen lezen dat met ingang van volgend
jaar we een zogenaamd gesloten fonds zullen worden. Maar dat betekent weer
niet dat we in de kou blijven staan. Integendeel, het fonds zit er warmpjes bij.
Met een volledige indexering en zelfs gedachten over een inhaalslag hebben
we wat dat betreft niets te klagen. (Voor een echte Rotterdammer is het feit dat
er niets te klagen valt op zich al een reden tot klagen natuurlijk).
Overigens lijkt het erop dat –als de klimaat geleerden het bij het rechte eind
hebben- we het met z’n allen in de komende jaren zo-wie-zo wat warmer gaan
krijgen. De gevolgen voor ons nageslacht zijn kennelijk heel ernstig. Maar
eerlijk gezegd vind ik het wel lekker voor mijn oude, koude, stramme botten.
Voor wat betreft het nieuwe pensioenstelsel is de kou nog niet uit de lucht. Die
geleerden zijn het ook al niet eens. Na vele maanden of zelfs jaren van overleg
kwam de hele club van een koude kermis thuis. Gelukkig stond thuis een kopje
warme chocomelk klaar.
Ik wens u voor dit komende jaar warme harten, want dat hebben we in deze
soms koude wereld nog het meeste nodig.                                 Grijze Muis
 
Algemene Ouderdomswet
De ingangsleeftijd AOW was in 2018 66 jaar en wordt per 1 januari 2019 66
jaar en 4 maanden.
 
Honderdduizenden minipensioenen vervallen
Per 1 januari hebben pensioenfondsen honderdduizenden pensioenen van €2
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of minder laten vervallen. Enkele fondsen, zoals ABP, Schoonmaak en Vervoer,
hebben echter gewacht en benaderen dit jaar deelnemers met de mogelijkheid
tot afkoop. Dit blijkt uit een rondgang langs de pensioenfondsen met de meeste
heel kleine pensioenen in de boeken. Deze fondsen, voor sectoren als horeca,
schoonmaak en de uitzendbranche, hebben samen ruim 400.000 slapers met
zo’n ‘minipensioen’. Pensioenfondsen mogen deze pensioen sinds 1 januari
laten vervallen in het kader van de Wet waardeoverdracht klein pensioen, die
ook de automatische waardeoverdracht van de categorie pensioenen
daarboven regelt, die tussen de €2 en €484.
                                                            Uit FD en Pensioen Pro 1-3 januari 2019
 
Nieuw convenant voor duurzaam beleggen pensioenen
Nederlandse pensioenfondsen gaan de samenwerking aan met
maatschappelijke organisaties, vakbonden en de overheid om duurzaam te
beleggen. Namens het ministerie van Buitenlandse Zaken ondertekende
minister Sigrid Kaag een convenant dat die samenwerking bevestigt.
Door het beleggen van hun vermogen kunnen pensioenfondsen wereldwijd
invloed hebben op bijvoorbeeld mensenrechten en het klimaat. Om die invloed
beter te kunnen inzetten, is meer inzicht nodig in de risico’s in de wereldwijde
beleggingsketen en samenwerking met (lokale) partners.
 
Het concept wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021 is
gepubliceerd ter internetconsultatie.
Het wetsvoorstel regelt dat de standaard verdeelmethode voor scheidingen
vanaf 2021 conversie wordt. Hierdoor zijn ex-partners niet meer levenslang via
het pensioen aan elkaar verbonden. De conversie wordt automatisch
uitgevoerd, tenzij tijdig afwijkende afspraken worden gemeld. Het bijzonder
partnerpensioen wordt beperkt tot de huwelijkse periode. De einddatum van de
consultatie is 24 januari 2019.
                                                      Bron: Internetconsultatie, 10 december 2018
 
Goed nieuws voor gepensioneerden
In tegenstelling tot afgelopen jaren gaan volgens recente berekeningen van het
Nibud, Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, alle gepensioneerden met
een aanvullend pensioen er in 2019 in koopkracht op vooruit, ondanks de
prijsstijgingen.
Niet per sé een reden om de vlag uit te hangen, zo waarschuwt de organisatie.
De inkomensverbetering is soms zo klein, dat sommige ontvangers ervan het
nauwelijks in de portemonnee zullen merken.
Zo gaat het inkomen van een alleenstaande oudere met AOW, maar zonder



aanvullend pensioen er 0,9% op vooruit. Dit is € 14 per maand.
Een echtpaar, AOW gerechtigd met aanvullend pensioen met een bruto
jaarinkomen van 2 x AOW + € 15.000 en € 10.000 euro aanvullend pensioen
gaat er 0,4% op vooruit. Dit is € 13. Voor sommige gepensioneerden met een
aanvullend pensioen is de stijging forser dan voor anderen: ze hebben meer
profijt van de gestegen ouderenkorting.
Een klein aantal Nederlanders gaat er op achteruit, blijkt uit de cijfers. Daartoe
horen huishoudens met een prepensioenuitkering (jonger dan de AOW-leeftijd).
Dit huishoudtype ondervindt nadeel van het achterwege blijven van de
indexatie van de pensioenen en profiteert niet van de stijging van de AOW of
de ouderenkorting, omdat daarop (nog) geen recht is.
Het Nibud zegt te begrijpen dat veel consumenten moeilijk kunnen geloven dat
ze erop vooruitgaan. De hogere uitgaven, zoals de gestegen zorgpremie en de
hogere energierekening zijn sneller zichtbaar dan de inkomensstijging die deze
hogere uitgaven compenseren. Directeur Arjan Vliegenthart: “Prijsstijgingen
vallen meer op. Maar dit jaar dalen de inkomstenbelastingen en stijgen de
brutolonen, de uitkeringen en de toeslagen. Hierdoor houden de meeste
huishoudens meer geld over dan vorig jaar”.
                                                              Bron: Website loon voor later 18-1-2019
 
Initiatiefwet Smeulders voor het voorkomen van pensioenkortingen op de
korte termijn
Kamerlid Smeulders van GroenLinks heeft een initiatiefwet ingediend dat
pensioenfondsen twee jaar extra geeft om het minimaal vereist eigen vermogen
op te bouwen. Als zij niet binnen zeven jaar (in plaats van vijf jaar) voldoen aan
deze eis, dienen er alsnog maatregelen genomen te worden. Dit zou betekenen
dat pensioenfondsen in 2020 en 2021 niet hoeven te korten op de
pensioenuitkeringen vanwege een dekkingsgraad onder het minimum vereist
eigen vermogen. Het wetsvoorstel verandert niets aan de voorwaarden voor
indexatie, waardoor er geen grote financiële gevolgen zullen zijn.
De indiener gaat ervan uit dat er voor 2020 een pensioenakkoord wordt
gesloten waarbij de huidige MVEV-eis komt te vervallen. De initiatiefwet is voor
advies naar de Raad van State gestuurd.
Bron: Voorstel van wet van het lid Smeulders tot wijziging van de Pensioenwet
en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het voorkomen
van pensioenkortingen op de korte termijn, kamerstukken 35 096, nr. 2
 
NIDI: ‘Minder snelle stijging AOW-leeftijd is mogelijk en betaalbaar’
De kosten van een minder snelle verhoging van de AOW-leeftijd dan de huidige
een-op-een-koppeling met de levensverwachting zijn betaalbaar. Bij een minder



harde koppeling lopen de kosten op naar €1 mrd per jaar in 2035.
Dit blijkt uit berekeningen van Joop de Beer, Harry van Dalen en Kené
Henkens, alle drie verbonden aan het Nederlands Interdisciplinair
Demografisch Instituut (NIDI). Ze hebben de ramingen gemaakt in het kader
van de toezegging van minister Koolmees van Sociale Zaken om de huidige
koppeling tussen de levensverwachting en AOW-leeftijd te onderzoeken. Velen
vinden die koppeling te hard.
De NIDI-onderzoekers spreken van een straffe koppeling. ‘Nederland behoort
tot de kopgroep van de Oeso-ranglijst. Dit komt niet alleen door de een-op-een-
koppeling aan de levensverwachting, maar ook doordat de AOW-leeftijd de
komende drie jaar in een versneld tempo stijgt en op een hogere startwaarde
komt dan wanneer er een trager tempo wordt aangehouden.’ Uitgaande van de
huidige geraamde stijging van de levensverwachting stijgt de AOW-leeftijd naar
70 jaar en drie maanden in 2050.
                                                                        Bron: Pensioen Pro 27-12-2018
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