
    

 

 

PENSIOEN 

 

 

  

 

Omroep MAX keihard naar de 
pensioenwereld. 

 

Het beeld dat Omroep Max in het Nationaal Pensioendebat schilderde 



van de pensioenwereld (maandag 14 mei, NPO 2) stemt niet tot veel 

vreugde: het toezicht schiet tekort, er is sprake van 

belangenverstrengeling,  dubbele petten,  een baantjesmachine voor 

financieel experts en wetenschappers en topsalarissen die maar 

moeilijk te rechtvaardigen zijn. Het belang van gepensioneerden en 

premiebetalers lijkt de sluitpost te zijn. 

 

Manifest 

Het moet anders vindt Omroep Max en daarom werd aan het eind van 

de uitzending een manifest gepresenteerd. Het kan de komende 

dagen ondertekend worden en zal bij voldoende steun aan de politiek 

worden gepresenteerd. Het manifest omvat 5 punten: 

 

1.    Betaal redelijke beloningen 

2.    Wees open over afspraken en fouten 

3.    Zorg voor eerlijk en onafhankelijk toezicht 

4.    Maak heldere pensioenregelingen 

5.    Stop met foute beleggingen 

 

Uit de steun die dit manifest wel of niet krijgt zal moeten blijken of de 

ontevredenheid over de pensioenwereld in de Max Studio 

representatief is voor de onrust in de rest van het land. 

 

Ga voor een geschreven verslag over deze uitzending 

naar: www.loonvoorlater.nl 

 

Uitzending bekijken? Ga naar: MaxVandaag 

 

http://www.loonvoorlater.nl/nieuwsberichten/omroep-max-keihard-naar-de-pensioenwereld.aspx
https://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/nationaal-pensioendebat/


 

Meer informatie over Het Manifest? Ga ook naar MaxVandaag 

  
  

 

  

FNV: geen persoonlijke 

pensioenpotjes 
  

De FNV zal geen steun geven aan een pensioenstelsel, dat 

gebaseerd is op individuele pensioenpotjes zoals werkgevers en 

overheid willen. 

 

De vakbeweging ziet geen heil in persoonlijke potjes omdat zo’n 

systeem 7 tot 12% minder rendement zou opleveren dan het huidige 

pensioenstelsel. 

 

ZZP 

Dit zegt FNV-voorzitter Han Busker in een interview met Marcia Luijten 

in het programma Buitenhof (29 april 2018). 

https://www.maxvandaag.nl/maxpensioenmanifest/


 

Busker zegt te kiezen voor een geïndexeerd pensioen en een systeem 

waarbij iedereen zich kan aansluiten, ook ZZP-ers 

  

 

  

 

Uitzuigeconomie 
 

“De macht van het grote geld leidt tot een economie waarin klein(ere) 

spelers worden  uitgezogen”. Dit zegt econoom Hans Stegemann van 

Triodos Investment Management op de website van RTL-nieuws. 

 

Meer lezen? Ga naar: www.loonvoorlater.nl 

 

  

 

 

INKOMEN 

 

http://www.loonvoorlater.nl/nieuwsberichten/gepensioneerden-betalen-de-tol-voor-de-uitzuigeconomie.aspx


 

 

 

Minder vakantiegeld 
 

Door belastingmaatregelen en een hogere bijdrage 

Zorgverzekeringswet zullen AOW’ers eind van deze maand 

minder vakantiegeld ontvangen dan ze gewend zijn. Ze vormen 

geen uitzondering: ook werkenden worden zwaarder belast. 

  

 



  

 

Boodschappen in 1 jaar 8% duurder 
 

“Gewone” boodschappen waren begin mei van dit jaar 8% duurder 

dan in mei van vorig jaar. 

 

Dit heeft het BNNVARA-consumentenprogramma Kassa berekend. 

 

De conclusie is gebaseerd op een pakket van 26 producten, gekocht 

bij AH, Aldi, Jumbo, Lidl en Plus. Volgens supermarktdeskundige Paul 

Moers verhogen de supermarkten hun prijzen omdat consumenten 

meer te besteden hebben en gaan de prijsverhogingen voorlopig nog 

wel even door. 

 

Meer lezen? Klik hier. 

  

 

https://kassa.bnnvara.nl/nieuws/consument-betaalt-fors-meer-voor-boodschappen


 

ZORG 

 

 

 

 

Toetsingscriteria Zorg, Welzijn, 

Wonen en Mobiliteit 
  

De organisaties van gepensioneerden KNVG en NVOG hebben 

11 toetsingscriteria geformuleerd, die gezien kunnen worden als 

randvoorwaarden waaraan voorstellen op bovengenoemde 

terreinen beoordeeld kunnen worden. 

 

Een uitvoerige beschrijving van deze voorwaarden vindt u 

op www.knvg.nl 

 

  

 

http://www.knvg.nl/nieuwsberichten/toetsingscriteria-zorg-welzijn-wonen-mobiliteit.aspx


  

 

Nieuwsdienst pensioenen 
 

Het nieuws over pensioenen en de discussie daarover  dagelijks 

volgen: ga dan naar 

 

www.loonvoorlater.nl 
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