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Lakeman verliest rechtszaak over pensioenen
Financieel activist Pieter Lakeman heeft zijn zaak om de laatste jaarrekening van PME, het
pensioenfonds voor de metalektro, door de rechter ongeldig te laten verklaren, verloren.
Als hij wel gelijk had gekregen hadden de ruim 600 duizend deelnemers van het fonds mogelijk zicht gekregen op
extra pensioenverhoging. Maar de Ondernemingskamer in Amsterdam gaat niet mee in Lakemans betoog en heeft zijn
verzoek afgewezen.
Met de zaak hoopte Lakeman duidelijk te krijgen of de jarenlange stilstand van de pensioenen in Nederland wel
gerechtvaardigd was. Fondsen mochten volgens de regels jarenlang hun pensioenen niet verhogen, omdat de rente erg
laag was en hun nanciële gezondheid niet toereikend zou zijn. Pas recent gaat het weer wat beter met de fondsen en
verhogen ze hun pensioenen weer. Dat komt omdat de rente inmiddels weer wat is opgelopen.

Rekenrente
De activist, vooral bekend vanwege zijn rol bij de val van de DSB Bank in 2009, voerde aan dat de regels voor de
rekenrente zoals die worden opgelegd door De Nederlandsche Bank (DNB) een onjuiste grondslag kennen en niet in lijn
zijn met de Europese richtlijn. Als fondsen een andere rekenrente zouden gebruiken dan zou hun nanciële gezondheid
er eerder beter hebben uitgezien en zou er mogelijk extra geld vrijkomen voor het verhogen van de pensioenen.
Maar de Ondernemingskamer kijkt anders tegen de zaak aan. Volgens de rechters is de Europese pensioenrichtlijn
helemaal niet zo duidelijk, nauwkeurig en onvoorwaardelijk als Lakeman deed voorkomen. Op basis van een richtlijn
alleen zou de nationale wetgeving ook niet zomaar terzijde kunnen worden geschoven. Daarbij heeft Nederland ook
nog de mogelijkheid om aanvullende en strengere regels op te leggen voor pensioenfondsen, staat in de uitspraak.
Lakeman laat in een schriftelijke reactie weten bij zijn eerdere standpunt te blijven. Maar of hij zijn juridische strijd nu
nog wil doorzetten, is niet duidelijk. De activist was onbereikbaar voor commentaar. Lakeman zei afgelopen zomer dat
hij de jaarrekeningen van meerdere grote pensioenfondsen wilde laten vernietigen. Zijn initiatief kreeg ook bijval van
verschillende ouderenorganisaties, die zelfs besloten geld in te zamelen.
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Grootste pensioenverhoging ooit bij
bouwpensioenfonds
De pensioenen van oud-bouwvakkers, -metselaars en -timmerlieden gaan op
1 januari met ruim 14 procent omhoog. 
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10 november 2022

AFM: Informatie over duurzaamheid nog te vaag
Banken, verzekeraars, pensioenuitvoerders, beleggingsondernemingen en
beheerders van beleggingsfondsen zijn nog te vaag over hun inspanningen op
het gebied van duurzaamheid. 
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Pensioenfonds PMT belegt niet meer in 19 vervuilende
bedrijven
Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) heeft negentien fossiele
energiebedrijven uit zijn beleggingsportefeuille gegooid. De ambities van deze
bedrijven op het gebied... 
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Prominenten willen pensioenwet van tafel
De nieuwe pensioenwet komt niet zonder risico's en moet daarom in zijn
huidige vorm van tafel. Die oproep doen tientallen pensioenexperts, oudbestuurders en oud-politici... 
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Grote fondsen verwachten pensioen volgend jaar weer
te verhogen
Grote pensioenfondsen als ABP en PMT verwachten de pensioenen volgend
jaar opnieuw te verhogen, zeggen ze in hun kwartaalberichten. Dat zou voor
hen de tweede pensioenverhoging... 

