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‘Het licht is rood, het springt op groen; in Almelo is altijd wat te doen’.
Dit was de manier waarop Herman F. het leven in zijn geboortestad beschreef. Nu was ik vorige week
nog in Almelo en ik kan vaststellen dat er in ieder geval veel meer mogelijkheden zijn om het
verschijnsel ‘rood en groen’ waar te nemen. Het lijk t wel of de beleidsmakers in die stad hebben
gedacht dat als een verspringend licht duidt op activiteit, ze er daar veel meer van zouden moeten
hebben. Dat is dus prima gelukt en je zou dus kunnen concluderen dat er een succesvol beleid is
gevoerd.
Als je hoort en leest over pensioenen lijkt het ook vaak op zo’n verspringend licht. Het gaat slecht we
moeten korten; hoera, het gaat wat beter dus we zijn uit de gevarenzone, o jee, de rente blijft laag,
dus gaat het toch weer slecht. En wat het juiste beleid is?? Joost mag het weten (en zoals mijn
moeder zaliger dan placht te zeggen: ‘ik heb het Joost gevraagd, en die wist het ook niet’). In ieder
geval hebben de Nedlloyd pensionado’s op de DNP ledenvergadering uit verschillende bron kunnen
horen dat het met ons pensioenfonds wel snor zit. De lijntjes liepen allemaal omhoog als dat moest,
en de balletjes gingen naar beneden waar dat de bedoeling was. Ik begreep dat men achter in de
zaal de lijntjes en balletjes niet zo goed zag, maar dat de manier waarop de sprekers hun lijntjes en
balletjes toelichtten zeer geruststellend was.
Overigens is het met het weer ook een voortdurend verspringen. Zo zit je te bibberen met dikke
jassen en een week later sta je in je T-shirt te barbecueën. We hebben al met al heel wat te
verstouwen. Maar daar zijn we –als ex haven- en scheepvaartjongens en meisjes- wel goed in.
Stouwen dus.
Ik hoop op een heerlijke zomer, waarin we als echte pensionado‘s manier kunnen genieten. En mocht
het slecht weer zijn: dan gaat deze pensionaris eens een diepte studie maken over het volgende
vraagstuk: waarom trekt ene Donald D. (een eend) een zwembroek aan om te gaan zwemmen. Voor
bijdragen daaromtrent houd ik me aanbevolen.
Uw Grijze Muis.

Initiatiefvoorstel-Smeulders en Van Rooijen over het voorkomen van pensioenkortingen
op de korte termijn
Op 18 maart jl. heeft Kamerlid Van Rooijen (50PLUS) in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld
dat hij zijn initiatiefwetsvoorstel, over een tijdelijke verandering van de discontovoet, intrekt. Van
Rooijen heeft besloten nu het initiatiefwetsvoorstel, over een tijdelijke verlenging van de
hersteltermijn met twee jaar, van Kamerlid Smeulders (GroenLinks) mede te ondersteunen. Dit
omdat beide wetsvoorstellen hetzelfde doel beogen, namelijk: kortingen voorkomen die onder een
eventueel nieuw pensioenstelsel volgens hen niet nodig zouden zijn. De Kamerleden zijn met elkaar
overeen gekomen dat het voorstel van Smeulders een praktischere oplossing is en trekken daarom
nu samen op. Het advies van de Raad van State (RvS) over het voorstel van Van Rooijen was
negatief. De RvS is van mening dat het voorstel slechts de problemen vooruit schuift.
Bron: “Brief van het lid Smeulders inzake mede verdediging van het initiatiefwetsvoorstel’, 18 maart
2019.

Inzetten pensioenpremie voor hypotheek ‘geen aantrekkelijke optie’
Uit onderzoek van de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) blijkt dat Het rapport ‘Aflossen of
opbouwen: de mogelijke rol van pensioenpremies bij het versneld aflossen van de hypotheekschuld’
bevat de verkenning naar de financiële consequenties van het benutten van de pensioenpremie de
eerste 10 jaar voor extra aflossing op de hypotheek. De inschatting van de onderzoekers is dat het
relatief kleine voordeel van lagere woonlasten niet opweegt tegen het grotere nadeel van een lager
inkomen na pensionering.
Als de pensioenpremie de eerste 10 jaar wordt benut voor extra aflossingen, leidt dit tot een lagere
verhouding tussen de lening en de waarde van de woning (LTV). Daarmee is men beter bestand
tegen mogelijke forse prijsdalingen. De kans dat men dan nog ‘onder water’ komt te staan, is dan
kleiner. Dit voordeel is overigens relatief klein. Alle starters moeten immers sinds 2013 aflossen en
bovendien is de hoogte van de hypotheek bij aanvang beperkt tot nu 100% van de waarde van de
woning.
Bron: ASRE Research Paper no 2019-02, 4 maart 2019

Grens tweehonderd pensioenfondsen komt in zicht
Het aantal pensioenfondsen daalt gestaag verder, zo blijkt uit gegevens van DNB. Sinds begin deze
maand staan 230 pensioenfondsen onder toezicht, waarvan er 29 in liquidatie zijn. Dit jaar
verdwenen tot nu toe de pensioenfondsen Mercurius, Merill Lynch, Accountancy en het APF van Delta
Lloyd van de toezichtradar. Het statistische overzicht van fondsen onder toezicht dat DNB elk
kwartaal bijwerkt vermeldt nu 230 fondsen: 162 ondernemingspensioenfondsen, 53
bedrijfstakfondsen, 9 beroepspensioenfondsen en 6 algemeen pensioenfondsen. Drie jaar geleden
waren dit er nog 304, eind eerste kwartaal 2017 was het aantal 279 en vorig jaar 247. Wie
vervolgens in het register van pensioenfondsen gaat kijken naar de namen die daarbij horen, ziet dat
die feitelijk lang niet allemaal nog actief zijn. Van de 230 fondsen zijn er namelijk 29 in liquidatie.
Dat zijn bijvoorbeeld de pensioenfondsen Tandtechniek, Hewitt en BDO CampsObers. Het eerste
fonds ging eind vorig jaar op in PFZW en verwacht de waardeoverdracht de tweede helft van dit jaar
volledig te hebben afgerond. Hewitt verhuisde het vermogen naar België en het derde is al sinds
2011 in liquidatie. Als de 29 fondsen in liquidatie niet meetellen, dan blijven er 201 fondsen over. De
grens van tweehonderd fondsen komt daarmee in zicht.
Bron: Pensioen Pro en Financieel Dagblad

‘Maak automatische waardeoverdracht mogelijk voor alle kleine pensioenen’
Kleine pensioenen die ontstaan na beëindiging van een uitvoeringsovereenkomst vallen nu buiten de
automatische waardeoverdracht. Stichting van de Arbeid, Pensioenfederatie en Verbond van
Verzekeraars willen dat dit verandert. De organisaties hebben minister Koolmees van Sociale Zaken
gevraagd hier op korte termijn een wetswijziging voor in te dienen. Zij vinden het een groot knelpunt
dat de wet de automatische waardeoverdracht verbiedt van kleine pensioenen die achterblijven bij
een uitvoerder na het beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst. Dit komt vooral voor bij
verzekeraars. ‘Naar schatting zijn er momenteel 400.000 kleine pensioenen bij de
pensioenverzekeraars die als gevolg van een collectieve beëindiging zijn ontstaan.’ Dat is ongeveer
een derde van alle kleine pensioenen bij verzekeraars. Bij pensioenfondsen zijn dit er veel minder, al
is niet duidelijk hoeveel precies. Die kleine pensioenen ontstaan bijvoorbeeld als een contract
premievrij achterblijft bij overstap van een uitkerings- naar een premieregeling of de overgang naar
een PPI. Uitvoerders mogen die pensioenen op pensioendatum afkopen, maar moeten die dan wel
tot tijd in de boeken houden, met alle kosten die daarbij horen. De Stichting van de Arbeid (Star), de
Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben afgesproken dat verzekeraars bij
uitgaande waardeoverdrachten bijbetalen als de afkoopwaarde lager is dan de overdrachtswaarde.
Verzekeraars kunnen ook besluiten de kleine pensioenen in de boeken te houden. Klein netto
pensioen De organisaties willen verder een tussentijdse afkoopmogelijkheid voor kleine netto
pensioenen. Voor netto pensioenen van ná 1 januari 2018 kan dat niet meer. Het is evenmin
mogelijk kleine netto pensioenen automatisch over te dragen naar een andere uitvoerder. Dat is
logisch, aldus federatie, verbond en Star, omdat niet elke uitvoerder een netto pensioenregeling
aanbiedt. Gevolg is wel dat uitvoerders zo’n pensioen in de boeken moeten houden. De kosten
komen voor rekening van de deelnemers aan de netto regeling. ‘Om te voorkomen dat de waarde
van het netto pensioen door de relatief hoge uitvoeringskosten uitgehold wordt, ligt tussentijdse

afkoop voor de hand’, stellen de drie organisaties. Aan Koolmees de vraag dit snel mogelijk te
maken. Overigens gaat het om een kleine groep deelnemers. Volgens een inventarisatie hebben het
fonds van Shell en de KLM fondsen voor vliegend personeel en cabinepersoneel samen 1.470 slapers
in een netto-regeling waarvan er 311 een verwacht in te kopen pensioen hebben onder de
afkoopgrens.
Bron: Pensioen Pro en Financieel Dagblad

Kamervragen over duurzaam beleggen
Kamerlid Steven van Weyenberg (D66) heeft minister Koolmees van Sociale Zaken vragen gesteld
over een artikel waarin Pensioen Pro bericht over onderzoek naar duurzaam beleggen. Deelnemers
van vijftig en ouder zijn in meerderheid bereid een pensioenuitkering te accepteren die 1% lager ligt
als hun fonds duurzaam belegt, aldus de onderzoekers. Ook wil een grote meerderheid zelf invloed
kunnen uitoefenen op hoe duurzaam hun fonds de ingelegde premies belegt. Van Weyenberg wil
onder meer weten wat Koolmees hiervan vindt. Verder is hij benieuwd naar diens oordeel over de
lage score van pensioenfondsen op de nieuwe meetlat voor duurzaam beleggen. En over de kritiek
van fondsen op de meetmethode. Een andere vraag is er Europese initiatieven te verwachten zijn die
kunnen helpen bij het krijgen van beter inzicht in duurzaam beleggingsbeleid.
Koolmees: stel belang deelnemer centraal bij terugvorderen pensioen De wet schrijft voor dat
pensioenuitvoerders te veel betaald pensioen terugvorderen, aldus minister Koolmees. Maar hij vindt
wel dat zij daarbij het belang van de deelnemer centraal moeten stellen, om ‘onnodige
verjuridisering’ tegen te gaan. Dat heeft de minister laten weten in antwoord op vragen van Kamerlid
Pieter Omtzigt (CDA). Aanleiding voor de vragen was dat ABP teveel uitgekeerd pensioen gaat
terugvorderen bij enkele honderden deelnemers. Om precies te zijn gaat het om 555 deelnemers, die
€12 of meer teveel kregen. ABP ziet af van terugvordering bij 75 personen, die minder dan €12 te
veel ontvingen. Ruim zeshonderd deelnemers krijgen extra pensioen. ‘Kan niet anders’ Omtzigt vindt
het onverkwikkelijk dat gepensioneerden geld moeten terugbetalen, zonder dat ze hadden kunnen
weten dat hun pensioen te hoog was. Maar volgens Koolmees kunnen fondsen niet anders. De
Pensioenwet schrijft voor dat zij geld terugvorderen bij deelnemers die meer pensioen hebben
ontvangen dan waar zij volgens het reglement recht op hebben, aldus de minister.
Bron: Pensioen Pro en Financieel Dagblad
Koolmees: stel belang deelnemer centraal bij terugvorderen pensioen
De wet schrijft voor dat pensioenuitvoerders te veel betaald pensioen terugvorderen, aldus minister
Koolmees. Maar hij vindt wel dat zij daarbij het belang van de deelnemer centraal moeten stellen,
om ‘onnodige verjuridisering’ tegen te gaan. Dat heeft de minister laten weten in antwoord op
vragen van Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA). Aanleiding voor de vragen was dat ABP teveel uitgekeerd
pensioen gaat terugvorderen bij enkele honderden deelnemers. Om precies te zijn gaat het om 555
deelnemers, die €12 of meer teveel kregen. ABP ziet af van terugvordering bij 75 personen, die
minder dan €12 te veel ontvingen. Ruim zeshonderd deelnemers krijgen extra pensioen. ‘Kan niet
anders’ Omtzigt vindt het onverkwikkelijk dat gepensioneerden geld moeten terugbetalen, zonder
dat ze hadden kunnen weten dat hun pensioen te hoog was. Maar volgens Koolmees kunnen fondsen
niet anders. De Pensioenwet schrijft voor dat zij geld terugvorderen bij deelnemers die meer
pensioen hebben ontvangen dan waar zij volgens het reglement recht op hebben, aldus de minister.
Bron: Pensioen Pro en Financieel Dagblad

KNVG petitie
KNVG en NVOG zijn al tijden met diverse instituties aan het strijden om als vertegenwoordigers van
de gepensioneerden rechtstreeks deel te kunnen nemen zowel aan de onderhandelingen die de
minister van SZW en de sociale partners voeren over een nieuw pensioenstelsel, als bij de verdere
uitwerking en implementatie daarvan.
De onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel worden gevoerd alsof het uitsluitend gaat om
arbeidsvoorwaarden, maar ze zijn ook direct van invloed op de pensioenuitkeringen van de 3,3
miljoen gepensioneerden. De gepensioneerden worden daarbij onvoldoende vertegenwoordigd met
als gevolg dat het vertrouwen in de onderhandelaars weg is.
Daarom zijn KNVG en NVOG de petitie genaamd: “Niet korten, wel indexeren. Geen pensioenakkoord

zonder gepensioneerden” gestart naar de leden van de Vaste Commissie SZW van de Tweede Kamer.
Hierin vragen we de commissieleden dringend om er samen met de minister van SZW zorg voor te
dragen dat wij wel rechtstreeks kunnen deelnemen in dit pensioenproces.
Om echt druk op deze Kamerleden te kunnen uitoefenen is het nodig dat deze petitie massaal wordt
getekend door gepensioneerden, maar ook werkenden mogen tekenen. We zijn met 3,3 miljoen
gepensioneerden, waarvan 300.000 lid van onze verenigingen. Van al die gepensioneerden moeten
er toch wel een paar honderdduizend kunnen tekenen!
Dus vragen KNVG en NVOG u om zoveel mogelijk middelen in te zetten om uw leden plus
familieleden en vrienden daar om heen de petitie te laten tekenen op www.mijnpensioenpetitie.nl.
Dit kan vanaf nu tot en met 27 mei.
Bron: KNVG en NVOG
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