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27 augustus 2020

'Lage rente zorgt ook in nieuw pensioenstelsel
voor problemen'
Jongeren bouwen ook in het nieuwe pensioenstelsel relatief minder pensioen op als gevolg van de lage
rente. Daarvoor waarschuwt het Centraal Planbureau (CPB) in een nieuw rapport.
Volgens de belangrijke adviseur van het kabinet staan de jongeren van nu later voor lastige keuzes. Of ze moeten
rondkomen van minder pensioen, of ze zullen bijvoorbeeld meer moeten sparen tijdens hun werkzame leven.
De onderzoekers wijzen erop dat door de lage rente het vermogen van pensioenfondsen minder snel zal groeien. De
lage rente zet de rendementen van de fondsen namelijk onder druk. Als deze situatie langdurig aanhoudt, gaat dit ook
bij het nieuwe pensioencontract voor problemen zorgen. Volgens de afspraken uit het pensioenakkoord blijven
rendementen op nanciële markten de belangrijkste bepalende factor voor de hoogte van het pensioen.
Voor jonge huishoudens kan dit grote gevolgen hebben. Om een te grote val van het inkomen na pensionering te
voorkomen, kunnen ze meer sparen tijdens hun werkzame leven, of meer of langer werken. De pensioenen zullen
echter uiteindelijk lager uitvallen ten opzichte van de inleg, aldus het CPB. Oudere huishoudens, die al veel vermogen
hebben opgebouwd, hebben naar verwachting minder last van een daling van het rendement.
Voor de studie keken de onderzoekers naar verschillende mogelijkheden voor huishoudens om een te grote val van hun
pensioeninkomen tegen te gaan. Daarbij opperen ze ook de mogelijkheid om met een zogeheten NDC-regeling te
komen die als aanvulling kan dienen op de normale pensioenen. Daarbij zijn de pensioenen die mensen opbouwen, niet
afhankelijk van de rendementen op de nanciële markten, maar worden ze jaarlijks geïndexeerd met bijvoorbeeld de
loongroei. Dit zou kunnen bijdragen aan stabielere pensioenen voor huidige en toekomstige generaties.
"Maar ingrijpende stelselwijzigingen zijn kostbaar en lijken op korte termijn niet verstandig", zegt het CPB ook. Er is
volgens het planbureau tijd nodig voor meer onderzoek. Ook is later mogelijk meer duidelijk over de uitwerking van
het nieuwe pensioencontract.
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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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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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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... 

