Test uw Pensioenkennis met uw Pensioenvragen.
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Pensioenvragen? Dat gaan de generaties samen doen!!
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1- Volgens de media betalen de jongeren de rekening voor de pensioenuitkering van de ouderen omdat de
dekkingsgraad van een pensioenfonds ontoereikend is. Welke bewering is juist opgrond van:
a) In verhouding dragen jongeren meer bij aan het pensioenfonds omdat het aantaljaren dat de
pensioenpremie wordt opgerent hoger is dan de oudere pensioendeelnemers.
b) Jongeren gaan later werken en betalen daarom een hogere pensioenpremie.
c) De opbouw van jongere deelnemers wordt beperkt omdat er geen 40 pensioenjaren kan worden opgebouwd.
d) Jongeren betalen evenveel mee als de ouderen ongeacht de aanvangsleeftijd van de jongeren.
2- Iemand werkt 40 jaar bij eenzelfde werkgever zonder periodieke en/of structurele salaris verhogingen.
Bij het aangesloten pensioenfonds heeft hij 40 pensioenjaren opgebouwd met een opbouwfactor
van 1,75 %/jaar van de PG (Pensioen Grondslag). Hij vraagt uw advies als financieel tussenpersoon over zijn pensioen.
a) Hij krijgt 70 procent van zijn laatste verdiende salaris als de AOW correctie, Marktrente en opgebouwde
Pensioenaanspraken jaarlijks evenveel verhoogd/verlaagd worden met bijvoorbeeld 3 procent.
b) Het uitgekeerde pensioen is hoger dan 70% inclusief AOW.
c) Het uitgekeerde pensioen is lager dan 70% inclusief AOW.
d) Het uitgekeerde pensioen is met deze gegevens niet te bepalen.
3- Omdat jongeren minder pensioenaanspraken kunnen opbouwen heeft het pensioenfonds aangeboden dat deze groep
2,25 procent van de PG aan pensioenaanspraken mogen opbouwen terwijl ouderen deelnemers echter slechts 1,75
procent mogen opbouwen over de PG. Wel heeft het pensioenfonds als eis gesteld dat het premiepercentage over de
PG voor beide groepen gelijk moet zijn. Het gevolg hiervan is?
a) De jongeren dragen in verhouding tot de oudere deelnemers meer bij aan de toekomstige pensioenuitkering
omdat er in verhouding meer premie wordt voldaan.
b) De ouderen en de jongeren betalen evenveel pensioenbijdrage in het pensioenfonds.
c) De jongeren worden over bedeeld omdat de pensioenuitkering later hoger zal zijn.
d) De ouderen betalen mee aan de jongere generatie omdat de pensioenopbouw lager is.
4- Pensioenfondsen hanteren vaak verschillenden pensioenpremies. Waarbij de pensioenopbouw gelijk blijft voor
verschillende deelnemersgroepen (bijvoorbeeld 1,75% over de PG). Ook het ABP doet aan deze premie differentiatie mee.
a) Dat is onrechtvaardig tegenover andere groepen deelnemers binnen het zelfde pensioenfonds.
b) Het is juist door een goed CAO overeenkomst tussen verschillende groepen deelnemers afgesproken.
c) Het heeft met oude verworven rechten met de deelnemersgroepen te maken.
d) Het heeft met de risico profielen van de deelnemersgroepen te maken.
5- Pensioenopbouwpremie wordt een onderdeel van het fiscaal eenduidig loonbegrip in 2013. Wat is juist?
a) Dat geeft duidelijkheid aan de deelnemers die 20% over de PG betalen.
b) Dat is zeernadelig omdat de hoogte mede wordt bepaald door het eenduidig loonbegrip 2013.
c) Dat is zeervoordelig voor nieuwe pensioencontracten met 20% pensioenpremie over de PG.
d) Dat is niet te bepalen wegens het wettelijk vastgelegd pensioeninkomen door het eenduidig loonbegrip 2013.
6- Pensioenfondsen maken ook gebruik met een vergelijkbare vorm van overdrachtspremie zoals b.v. de AOW?
a) Nooit. Omdat het een kapitaal opgebouwd systeem is.
b) Ja. Met een vast percentage van de pensioenpremie.
c) Soms met een variabel percentage van de pensioenpremie.
d) Gedeeltelijk bij het ontrekken van het pensioenfondsvermogen door de gepensioneerden.
7- Waarde overdracht moet onbeperkt kunnen plaats vinden om de Pensioenfondsen onderling te laten concurreren.
a) Ja, dat geeft een hogere pensioenfondsrendement dan zonder onbeperkte waarde overdracht.
b) Nee, dat geeft een lagere pensioensrendement dan met de onbeperkte waarde overdracht.
c) Ja, mits het pensioenfonds een volledig middelloon systeem heeft voor alle pensioendeelnemer.
d) Nooit omdat waarde onbeperkte waarde overdracht rendement verlagend werkt. Update:12-10-2012 17:35:20
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