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'Nieuw pensioenstelsel laat
mogelijk langer op zich
wachten'
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 Leestijd van ongeveer 1 minuut

Arnout van Kempen:
coronacrisis helpt
niet bij ontwikkeling
soft skills

De uitwerking van het pensioenakkoord duurt mogelijk

NIEUWS

langer dan gepland. Volgens de vakcentrale VCP, een van
de partijen aan de onderhandelingstafel, is er mogelijk
meer tijd nodig om tot een akkoord te komen.

03 juli 2020

Impact coronacrisis
op overnamemarkt
‘beperkt en tijdelijk’

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) heeft eerder geroepen
de zaak voor de zomer afgerond te hebben. De VCP heeft eerder
geroepen dat de deadline van Koolmees te "ambitieus" is. "Nu de
zomer nadert neemt de druk toe, maar we zijn er nog niet", aldus
de vakcentrale in zijn nieuwsbrief.
De VCP noemt de uitwerking van het Pensioenakkoord complex.
"En dat betekent dat we nauwgezet in beeld moeten hebben hoe
een nieuw pensioenstelsel concreet gaat uitpakken voor de
deelnemers. Een compleet beeld hebben we op dit moment nog
niet en daar zit voor ons de crux op dit moment. We weten
gewoon nog niet wat de implicaties zijn van wat er nu ligt."
Bron: ANP
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KvK: vijf procent
meer
faillissementen door
corona
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Tweede Kamer
praat direct na
zomerreces over
accountantsberoep
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FD: kleinere
beursfondsen
kunnen geen
accountant vinden
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PENSIOENEN

29 juni 2020

De oekaze uit Breukelen
Het ledenparlement van FNV
saboteert de voortgang van het
pensioenakkoord door niet te
stemmen. Voorlopig uitstel, want
ik verwacht dat de druk zo hoog
opgevoerd... 
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DNB: pensioenfondsen
schatten rendementen
te rooskleurig in
De Nederlandse pensioenfondsen
denken hun te lage
dekkingsgraden met rendementen
op beleggingen te kunnen
wegpoetsen. 
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Uitkomst
pensioenakkoord voor
deelnemers nog jaren
ongewis
Gepensioneerden en werkenden
moeten nog jaren wachten
voordat zij precies weten hoe het
nieuwe pensioenstelsel voor hen
uitpakt. Dat blijkt uit stukken over
het... 
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FNV stelt beslissing
over pensioenakkoord
uit
Vakbond FNV heeft het besluit
over de herziening van het
pensioenstelsel voor zich
uitgeschoven. Volgens een deel
van het ledenparlement is er
onvoldoende tijd geweest... 
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Koolmees blijkt wolf in
schaapskleren
Er is een pensioenakkoord,
althans dat wordt met veel
bombarie gesuggereerd. Minister
Koolmees zegt toe dat
pensioenkortingen volgend jaar
van de baan zijn. Als... 
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