NIEUWS

15 oktober 2020

'Mensen moeten pensioengeld niet ineens kunnen
opnemen'
Mensen zouden niet zomaar ineens pensioengeld moeten kunnen opnemen, waarschuwt de Vakcentrale
voor Professionals. Dat zou alleen onder strikte voorwaarden mogen, vindt de belangenvereniging voor
werkenden. Zo moeten mensen beschermd worden tegen het daardoor lager uitvallen van hun latere
pensioen.
De VCP reageert hiermee op een internetconsultatie over een kabinetsvoorstel over het opnemen van pensioengeld.
Daarover zijn afspraken gemaakt in het Pensioenakkoord, dat 1 januari 2022 in werking moet treden. In het akkoord
wordt nu voorgesteld dat mensen maximaal 10 procent van hun opgebouwde pensioen in één keer mogen opnemen als
zij met pensioen gaan.
De branchevereniging pleit voor een hulplijn vanuit de overheid, zoals de Belastingdienst of de Sociale
Verzekeringsbank (SVB) of een "andere onafhankelijke overheidsinstantie". Die kunnen helpen om in kaart kunnen
brengen wat zomaar een deel van het pensioengeld opnemen voor iemand betekent.
De VCP waarschuwt onder meer voor de belasting die mensen moeten betalen over het geld zodra ze het opnemen. Ook
lopen mensen het risico dat ze toeslagen mislopen omdat hun bruto-inkomen eenmalig hoger is.
Voor pensioenuitvoerders is het volgens de organisatie "ondoenlijk" om voor elke deelnemer de gevolgen in kaart te
brengen. Pensioenuitvoerders mogen verder ook geen advies geven, alleen informeren.
De VCP zou verder graag zien dat het percentage van 10 procent teruggeschroefd wordt naar 5 procent en alleen
opgenomen kan worden op de dag dat iemand volledig met pensioen gaat. Pensioengeld opnemen mag ook niet
gecombineerd worden met al bestaande pensioenregelingen, zoals het uitkeren van meer geld in de eerste jaren van
het pensioen.
Bron: ANP
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Koolmees: pensioenwet gaat jaar later in
Het kabinet wil dat de wet die het nieuwe pensioenstelsel regelt per 1 januari
2023 ingaat. Dat is een jaar later dan gepland. Demissionair minister Wouter
Koolmees... 
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19 april 2021

'Helft werkenden denkt pensioenleeftijd niet gezond
te halen'
De helft van de werkenden denkt niet tot hun pensioen te kunnen doorwerken
vanwege de arbeidsomstandigheden. Dat komt onder meer door de werkdruk,
de lichamelijke... 
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13 april 2021

CBS: Veel meer werknemers met pensioen, behalve in
financiële dienstverlening
Er zijn vorig jaar veel meer Nederlanders met pensioen gegaan dan de jaren
ervoor, behalve in de nanciële dienstverlening. 
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12 maart 2021

Witte sneeuw, zwarte sneeuw
Ten tijde van het schrijven van deze column lag er buiten nog een mooi pak
sneeuw. Niet iedereen was daar blij mee. Als oud-rallyrijder vind ik het
fantastisch.... 
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22 februari 2021

Wat merken accountants van het pensioenakkoord?
Voor veel werknemers is pensioen een belangrijke secundaire
arbeidsvoorwaarde, ook voor accountants. Hoe is pensioen voor hen nu
geregeld en wat is de impact van... 

