
Shoprecht pensioenen

Als alles goedgaat kunnendeel-
nemers vanaf 1 juli 2016kiezen
voor een risicodragendeuitke-
ring als pensioen.Eenpotentieel
interessanteontwikkeling voor
dedeelnemerdie in staat is om
eenzekeremate van risico te
nemen.Het kabinetberichtte
onlangs echter dathet shoprecht
hierbij (wisselen vanpensioenuit-
voerder) beperktmoetworden.
Bouw jepensioenbij eenbepaald
pensioenfondsop, dankande
deelnemerniet voor eenandere
uitvoerder kiezen.
Indeafgelopen jaren is aange-
toonddat juist deprikkels vande
marktwerkinghebbengeleid tot
extremeverlagingen inkosten.
Zo liggenadministratiekosten
bij traditionelepensioenfondsen
(zondermarktwerking) gemid-
deldop€395enbij premiepen-
sioeninstellingen (PPI’smét
marktwerking) op€50.Verdere
keuzevrijheidkan leiden tot effi-

ciëntieverhoging indeuitvoering,
zo lijkt het.
Daarnaastwordtdemogelijkheid
ontnomenomeenpensioen te
kiezendatpast bij dewensen,
kenmerkenenbeleggingen van
dedeelnemer.Beperking vanhet
aanboddoorbij het bestaande
pensioenfonds teblijven, zal niet
perdefinitiedebestmogelijke
aanbieding zijn.
Hetbeperken vanhet shoprecht
leidt dusmogelijk tothogerekos-
teneneen suboptimaal pensi-
oen.Waaromdandezekeuze van
dewetgever?Gaathethier omhet
belang vande sector of omhet
belang vandedeelnemer?
Onsalternatief?Biedtdeelne-
mers een individuele keuze voor
eencollectieveuitvoerder inde2e
pijler.Dedeelnemerkanprima
zelf beslissenwatbeterbij hem
past, niet de sector of dewetge-
ver.
TjitsgerHulshoff
enHans van
Meerten,Utrecht

FNVenpensioenen

DeFNVwilminderpensioen voor
hogere inkomens (FD5 februari).
Hiermeewil deFNV,bijmonde
vanGijs vanDijkdepensioenon-
gelijkheid tussenhogeen lage
salarissenwegnemen.VanDijk
heeftwel eenpunt, lager opgelei-
den levenminder lang enkrijgen
dusminder jarenpensioen.Er
lijkt sprake vanongelijkheid.
Maarhoe ziet die ongelijkheid er
danuit?
Pensioen isuitgesteld loonen
vormtmethet salaris een totaal-
pakket.Het lijktmeevidentdat
dit totaalpakketminder is voor
mensenmet een lager inkomen
danvoormensenmet eenhoger
inkomen.

Verder ishet zodat een regeling
waardedeelnemer eeneigen
bijdragebetaalt, dewerknemer
met eenhoger salaris eenhoger
percentage van zijn salaris af-
draagt dande lagerbetaalde.Dit
heeft temakenmetde inbouw
vandeAOWinpensioenregelin-
gen. Eigenbijdrage zorgt al voor
nivellering.
Tot slot eenpraktischprobleem,
hoewil VanDijkomgaanmetde
pas afgestudeerdediehet zelfde
verdient als depostbodeaanhet
einde van zijn carrière?Maghij
net zoveel pensioenopbouwen?
Het lijktmedathet voorstel pen-
sioennodeloos complexermaakt
endaarmeenogmoeilijker uit-
legbaar.
Als deFNVvanmening isdat de
ongelijkheidniet fair ismoet zij
hethuidige loongebouwaanpas-
sen.

OlafDreierink,
zelfstandig
consultant,

Rotterdam

Rusland endeKrim

JonathanHolslag schrijft inhet
FDvan12 februari dat ‘nupas’
het strategischbelang vande
Krimduidelijkwordt.DeKrim
is al eeuwenlang strijdtoneel
vanwege zijn strategische ligging.
HetEuropeesParlement (EP) zegt
al in januari 2008 in een resolutie
‘dat deZwarte-Zeevlootmet als
thuishavenSebastopol opde
Krimeen totnu toeonopgeloste
kwestie is die reeds aanleiding
heeft gegeven tot een zekere
wrijving tussende regeringen
vanRuslandenOekraïne’.Het
EP spoort deEUaanwerk tema-
ken vandezekwestie ennauwer
samen tewerkenmetde regerin-
gen vanRuslandenOekraïne en
herhaalt dit verzoek in2011.Op-
merkelijk, omdatdeEUvanafhet
uiteenvallen vandeSovjet-Unie
zowel tenopzichte vanRusland
alsOekraïnebeleidheeft ontwik-
keldover zoongeveer elkonder-
werp vanhetmaatschappelijk

leven,maarnooit de veiligheids-
uitdagingKrimheeft opgepakt.
In1997 isdoorRuslandenOek-
raïnehet ZwarteZeevloot verdrag
getekend,hetgeen inhielddat
Rusland voor 25 jaar,metmoge-
lijkheid tot verlenging, zijnZwar-
te Zeevloot opdeKrimmocht
stationeren. Zowel voorOekraïne
als voorRuslandwashet thans
doorRusland (in april 2014) op-
gezegde verdragheel belangrijk.
Hogerewiskunde isniet nodig
omdekans teberekenendatde
situatie zouescalerenwanneer
Ruslandopbasis vaneengeldend
verdraghaarZwarteZeevloot op
deKrimheeft gestationeerd ter-
wijl deKrimonderdebepalingen
vanhetEUassociatieverdrag valt,
welk verdrag eengemeenschap-
pelijk veiligheids-, endefensiebe-
leidkent. ZoudeZwarteZeenu
ookgrijs zienalsdestijdsde vei-
ligheidsuitdagingenmetbeleid
warenaangepakt?
Mw.mr.drs.Heleenover de
Linden,Groningen
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