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 Leestijd van ongeveer 1 minuut

Arnout van Kempen:
coronacrisis helpt
niet bij ontwikkeling
soft skills

Er is ondanks de coronacrisis geen reden om de

NIEUWS

pensioenen tussentijds te korten. Dat heeft topman Gerard
van Olphen van pensioenuitvoerder APG gezegd in een
interview met De Telegraaf.

03 juli 2020

Impact coronacrisis
op overnamemarkt
‘beperkt en tijdelijk’

APG voert de pensioenen uit voor zo'n 4,7 miljoen mensen in
sectoren als het onderwijs, de overheid, de bouw en de
schoonmaak. "Ik kan me niet voorstellen dat fondsen tussentijds
moeten korten", aldus Van Olphen. "Daar voorziet de wet ook niet
in." Volgens hem zou een korting net nu de crisis toeslaat ook
haaks staan op het overheidsbeleid dat erop gericht is om zoveel
mogelijk schade te voorkomen."
In plannen om het pensioenstelsel aan te passen, is de
pensioenopbouw veel meer afhankelijk van schommelingen op de
beurs. Daar moet goed over worden nagedacht, meent Van Olphen.
"De vraag die voorligt is hoe je mee- en tegenvallers verdeelt over
generaties. Deze beurzencrisis laat zien dat het onverstandig is
één specifieke generatie met de tegenvallers op te zadelen."
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KvK: vijf procent
meer
faillissementen door
corona
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Tweede Kamer
praat direct na
zomerreces over
accountantsberoep

Desondanks is Van Olphen wel van mening dat het
pensioensysteem moet veranderen. "Het is veel te simpel om te
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zegen: doe die rekenrente omhoog en dan zijn we wel klaar. Er

FD: kleinere
beursfondsen
kunnen geen
accountant vinden

zijn zoveel redenen om naar een ander pensioen te gaan. De
arbeidsmarkt is enorm veranderd, de demografie is anders."
Interview Gerard van Olphen (Telegraaf)

02 juli 2020
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Arnout van Kempen:
coronacrisis helpt niet
bij ontwikkeling soft
skills
Verandert het accountantsberoep
wezenlijk door de coronacrisis?
Nee, meent compliance adviseur
en columnist Arnout van Kempen.
"Over tien jaar is de coronacrisis...
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Impact coronacrisis op
overnamemarkt
‘beperkt en tijdelijk’
De impact van de coronacrisis op
de overnamemarkt is beperkt en
vooral tijdelijk geweest. Circa
dertig procent van de
ondernemers heeft bij het
uitbreken van de... 
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KvK: vijf procent meer
faillissementen door
corona
Het aantal faillissementen is in de
eerste helft van dit jaar met 5
procent toegenomen ten opzichte
van het eerste halfjaar van 2019,
meldt de Kamer van Koophandel...
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'Bedrijven verwachten
latere betalingen door
coronacrisis'
Een deel van de bedrijven in
Nederland maakt zich zorgen over
klanten die hun betalingen
uitstellen. Een op de vier
Nederlandse organisaties ziet het
risico op late... 
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Industrie eurozone op
weg naar herstel van
coronacrisis
De industrie in de eurozone is aan
het herstellen van de zware
klappen door de coronacrisis

eerder dit jaar. Volgens definitieve
cijfers van de Britse
marktonderzoeker... 
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