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Grote fondsen nog niet aan verhoging pensioenen
toe
Grote pensioenfondsen kunnen de pensioenen ook met versoepelde regels niet verhogen.
Onlangs schaarde een meerderheid in de Tweede Kamer zich achter een voorstel van de PvdA om de lat lager te leggen
voor het laten meestijgen van de pensioenen met de in atie. Maar onder andere ambtenarenfonds ABP en zorgfonds
PFZW voldoen nog lang niet aan de nieuwe eisen.
Of pensioenen omhoog kunnen met de in atie, hangt af van de dekkingsgraad. Die laat zien hoeveel geld een fonds in
kas heeft om alle beloofde pensioenen te kunnen betalen. Een Kamermeerderheid stemde vorige maand in met een
versoepeling waarbij de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden aan het eind van dit jaar 105 procent moet
zijn. Dat betekent dat voor iedere euro aan toegezegd pensioen er 1,05 euro in kas moet zijn. De maatregel gaat met
terugwerkende kracht vanaf januari gelden.
Bij ABP bedroeg de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden eind november 101,4 procent, meldt
het grootste pensioenfonds van Nederland op zijn website. Een woordvoerster van het pensioenfonds noemt het
daarom "heel onwaarschijnlijk" dat ABP volgend jaar pensioenen kan indexeren. Bij PFZW, dat de pensioenen voor
onder andere ziekenhuismedewerkers regelt, is de situatie nog slechter. Over de voorgaande twaalf maanden had dit
fonds gemiddeld net geen 99 cent per euro aan toegezegd pensioen in kas.
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Aon: dekkingsgraden pensioenfondsen flink gestegen
De dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in augustus ink
toegenomen. Dat kwam vooral door de gestegen rente. De situatie op de
aandelenmarkten was... 
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DNB: 1,7 miljoen werkenden zitten niet bij
pensioenfonds
Ongeveer 1,7 miljoen Nederlanders hadden in 2020 wel een inkomen uit
arbeid, maar bouwden geen pensioen op bij een pensioenfonds. Een groot deel
van deze groep compenseert... 
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12 augustus 2022

Twee derde vijftigplussers wil eerder stoppen met
werk
Ruim zestig procent van de werkende vijftigplussers wil eerder dan de AOWleeftijd met pensioen. Dat blijkt uit onderzoek van Van Bruggen Adviesgroep
onder ruim... 
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Ondernemingskamer behandelt verzoek Lakeman om
vernietiging jaarrekening pensioenfonds
De Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam neemt een klacht
van Pieter Lakeman tegen het Pensioenfonds van de Metalektro (PME) in
behandeling. 
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Pensioenexpert: inflatie niet bij te benen voor
pensioenfondsen
De hoge in atie van de laatste tijd is niet bij te benen voor pensioenfondsen.
Het gaat ze, op mogelijk enkele fondsen na, voorlopig niet lukken de
pensioenen sterk... 

